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Wtęp Redakcji.
Historia Białorusi, Litwy, Polski i Ukruity

Inicjatywa równoległego opracowania historii czterech krajów zro-
dziła się nazjeździew Rzymie wiosną 1990 roku. Postanowiliśmy, że auto-
rzy i komitet redakcyjny podejmą bliskąwspółpracę, abyw możliwie naj-
większym stopniu uwzględnić różne punktywidzenia, zawsze w szerokiej
perspektywie porównawczej.'W czasie licznych spotkań zespołu autorów
i redaktorów, w bardzo szczerej, prdacielskiej atmosferze, staraliśmy się
zrozvmieć różne stanowiska i możliwości ujęcia danego tematu' sPoru -
w bardzo trudnej przecież historii naszego długiego i niekiedyjakze bli-
skiego obcowania czterech narodów Na takie spory i różne ujęcia dziejów
natrafialiśmy na każdym kroku. 

-Wcentrum 
naszych zainteresowań starali-

śmy się umieszczać społeczeństwa,ludzi i ich prawa, doświadczenia oby-
watelskie na wszystkich szczeblach {cia społecznego.

Celem nie było PrTy tyl;":' ujednolicenie poglądów Każdy z autorów
i redaktorów zachowywał swój punkt widzenia. Poszczegllne ujęcia wyras-
taly z tradycji historiograficznych czterech kajóq podejmujac z^razem
niejednokrotnie polemikę z nimi i dając nowe propozycje, rozuńązania,
hipotezy. Zakładamy, że publikacja wjęzykach tych krajów a takźe kongre-
sowych, w każdym z czterech kajów, naszych prób syntez, pozwoli po
pierwsze, na lepsze zrozumienie najbliższych sąsiadów, co częstojest naj-
trudniejsze - a po drugie - wywoła poważną debatę naukową wokół na-
szych dziejów, potraktowanych -jak chcielibyśmy - nowocześnie, porów-
nawczo, z szersrym oddechem europejskim przy riwnoczesnym zrozu-
mieniu swoistości losów i kultur. Bliskajest nam wizja pewnej wspólnory
losówEuropy Środkowo-Wschodniej jako części Europy. Mamy nadziejQ,

że nasza wspólna praca obejmie w przyszłości caĘ region i przyczyni się

do lepszego, bardziej prawdziwego spojrzenia na całość dziejów Europy.
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Ufuaińcy o Ukrainie - illa Polaków

oto po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim większa praca
s)mtetyczna o dziejach Ukrainy iUkraińców, napisana przez historyków
ukraińskich. Szkoda, że taka inicjatywa podjęta została dopiero teraz, ale
lepiej późno niż wcale. Udowadniać aktualność obecnego dwutomowe-
go zarysu narodowej historii Ukraińców nie ma chyba potrzeby. Ukraina
i Polska sąsiadują ze sobą ,,od urodzenia'' - od powstania pierwszych swo-
ich państw, z górątysiąc lat temu. Jak to zwykle między sąsiadami, losy
obu narodów przeplataĘ się, cechowałyje wzajemne powiązania i *pły-
wy (pozytywne i nie), jak również nieporozumienia i tragiczne konflikty.
Dopiero po odzyskani:uPrzez państwo polskie pełnej suwerenności i po
zmartwychwstaniu państwa ukraińskiego owvarĘ się możliwości współ-
prary Polaków i Ukraińców jak wolnych z wolnymi i - co jeszcze waż-
niejsze -jak równych z równymi. Rządy, elity polityczne, intelektualiści
po obu stronach granicy, najwybitniejsi politycy i politolodzy innych
symparyzujacych z nami kajów nie wątpią, że współpraca Ukrainy i Pol-
skijest i będzie ważnym czynnikiem stabilności Europy.

Dla aktywizacji tej współprary konieczne jest wzajemne Poznawa-
nie się, przezwyciężanie urazów, pozbpvanie się błędnych _ a nawet i nie
całkiem błędnych _ stereotypów, żywiących się egoizmami narodowymi,
a jeszczebardziej nieświadomością, ignorowaniem i faktów, i swoich wła-
snych interesów. A ruch w tym kierunku jest możliwy rylko na podsta-
wie rzetelnego stosunku do ńktów, uzmysłowienia sobie prawdziwych,
a nie urojonych racji każdej ze stron.

Dla podjęcia w tym celu współprary historyków polskich i ukraiń-
skich przełomowe znaczenie miała inicjatywa Federacji Instytutów Europy
Srodkowo-'Wschodniej i należąrych do niej Instytrrtów: polskiego (Lublin)
i ukraińskiego (Lwów - Kijów) _ opracowania syntezy dziejów Bialorusi,
Linvy, Polski, Ukainy (później, jak Pan Bóg da, takze innych krajów regio-
nu) i wydania i ch wj ęzykach każdego z s1 ch V'r aj6w. Zor ganiz owane przez te
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Instytuty i umiejętnie kierowane Przez Prezesa Federacji, profesoraJerzego

Kłoczowskiego konferencje, sympozja' sPotkania autorów i redaktorów
umożliwiĘwwielu przypadkach zbliżenie poglądów, a w więkzości innych
przypadklw zrozumienie prawa do istnienia koncepcji różnych od własnych.

Do opracowania s1mtezy dziejów Ukrainy lwowski Insrytut Europy
Ś rodkowo-Wschodniej zap rosił dwoj e wyb itnych h istoryków m łodszego
pokolenia _ do części pierwszej (od zarania dziejów do końca K/III wieku)
NatalięJakowenkol , do części drugiej (wieki )(D( i)oQ Jarosława Hryca-
ka'?. Publikacja w latach 7996 _ 97 wersji ukraińskiej rych syntez stała się

wydarzen i em w h u mani styce u kaińs kiej' Uczc iwie str eszczając poprzed-
nie interPretacje ukaińskich dziejów narodowych, autorzy pokusili się o za-

sadniczo nową ich wizję, opart4 na własnych badaniach i przemyśleniach.
Prny czymkażde z nich zaprezentowało nieco odmienny kierunek badań.

NataliaJakowenko zwróciła uwagę szczegllnie na studium mental-
ności osób i grup, uwarunkowań modelów ich działania. Próbowała poka-
zać przycz.ylty zmian ocen wartościujących, stosunek do władry, do ',swo-
ich'' i ,,obrych''.Jarosław Hrycakjuż w rytu|e zaznactył, że głównpn celem
jego dociekań będzie sposób kształtowania się wXX i)o(w. nowoczesne-
go narodu ukaińskiego. oczywiście jeden i drugi kierunek badań wzajem-
nie się uzupełniają i warunkują' oboje altorzy i w deklaracjach, iw rzeczy
samej kategorycznie odcirrają się od ,,patrioqcznej mitologii''. NataliaJa-
kowenko snvierdza wręcz' że,,heroiczno-patrioryczne'' przykłady maja

prawo do istnienia w służących celom wychowawczym popularnych lek-
turach, ale nie w tel<stach naukowych.Zdaniem autora obecnej przedmo-
wy nie warto jednak ani pogłębiać przepaści między wydawnictwami

,,wfchowawc zymi' i,,śc iś le naukowymi'' (gdzież jest granica na ukowo-
ści ?), ani zbyt daleko posuwać się w demaskowaniu narodowych mitolo-
gii. A w każdym razie byłoby celowe pokazać czytelnikom z sąsiedniego

kraju - co zresztą w pewrrej mierze jest realizowane przez obydwoje auto-
rów s1mtezy - nic rylko genezę' ale i kulturorwórczą rolę mitów, budują-
cych tożsamość narodową' Nie walczyć z mitanri innyclr narodów, ale

wydobywać ich aspekry pozyrywne' a na:wet lcryćwzajemnej wyrozumia-
łości wobec bliźnich - taka postawa jest chyba dzisiaj bardziej wlaściwa'
obydwoje autorzy programowo urrikają przemilczan ia faktów,,niewygod-

l Profcsor Akademii Kijowsko-Mohylańskicj, pracownik Ukaińskicj Narodowcj
Akrdenrii Nauk w Kijowic, Prez.cs Towarzystwa Badaczy Europy Srodkowo-Wschodnicj

2 ProEcsor Narodowego lJniwersytctu im. Iwana Franki wc Lwowie i Dyrcktor
Insryttrtu Badań Historycznych tcgoż Uniwersytetu.
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r-rych'' (ba, nawct czasemje celoił'o uwypuklajł), bardzo starają się rrie upięk-
szać trarodowej tradycji. To chyba wzbudzi zaufanie czytelników pozł
Ukrlirrą, chociaż może czlsem gniewać lub martv'ić wychowanych na

innej lekturze czytclllików krajowych (ukairiskich). Mimo świadornego
rriekiedy odcitrarria się od etnocelltrycznego ptrnktu widzenia, samym li

rylko bogacrwern przytoczonych faktów atltorzy udowodnili ciągłość hi-
storii Ukaińców, którzy przetlwali i skuteczrrie przeciwstawili się potęż-
rrytn siłonr, odrnawiającym im pravra do istrrier-ria.'Wbrew przekonanitl
panslawistów i rych, którzy rlieświadomie przyjmują ich irrterpr'etację dzie-
jów, przyjęcie przez dawnych ,,Rusinów'' rrazr,vy ,,(Jkaińry'' wcale nie ozna-
czało przetwy r.v ciągłości r'ozwoju tej wspólnory]. Pańsnvo wschodnio-
słowiańskie ze stolicą w Kijowie (nazwane Rtrsią K|jowską dopiero przez
późniejszych historyków) powstało najpier-w w uryniku konsolidacj i części
plemiorr prototlkairiskich (Polanie, Siewierzatrie, Drewlarrie);weszływ je-
go skład także spokrewnione z trimi plenriona (Dulebowie, U|icze,Tywcr-
cy, cwentualnie wschodrri Clrorwaci) oraz te, którc można nazwać proto-
białoruskirrri i protorosyjskimi' nie trtraciwszy odrębrrości rla szczebltr jQ-

zyka rnówionego i kLrltury ludowej - natomiast kultura eIit stała się częścią
zitrtegrowłnego rv dużym stopnitr obszaru kulturowego Słowiańszczyzny
Prawoslawrrej"W;lpadalo to tutaj podkr'eślić, bo i do polskiclr podręczni-
ków trafi ła obowiązuj ąca w ZSRR wersj a o Powstani u narodu lrkl-aińs kiego
w wyrriku dezintegracji ,,n:rrodowości starorrrskie.j'']' Dodać należy, żc
w okresie, kiedy ziemie ukaińskie stały się częściami kilku różrrych pańswv

$/ielkie IGięsnvo Litcwskie' Królesrwo Polskie,'V/ęgry, Ccsarsnvo Turec-
kie ijego wasale), właśnie nr szczeblu ku'ltury ludowej zachowała się wspól_
trota krr]tttrowa podzielorrych grarricami pańsrwowymi dzielnic.Jezeli od-
ręblrość wspólnory etniczrrej i narodtr jest wynikiem lvspółwystępowania
tradyc.ji i irrnorvacji' to należ:rłoby dowartościclwać nie rylko inicjarywyeIit,
ale i tradycjonalizm dołów społeczrrych' Pr:rwdopodobnie iw kztałtowanirr
się zalążków s uigetrcris społeczeńswva obyrvatelskiego odegrały istotl-rą roIę
nie rylko tak atrakcyjne dla e lit modele poisko-szlacheckie i magdeburskie,

r Szcrzcj o q,nl:J Isajerł.icz, Rusitti a Ukrąint),: clwa ttapy rozuoju jt'tlncgo tnrorll.

Iw:](-'łli-ttiłllilo_s ct rultttrl Ettropac. l{uiqaJtlbilcus:ova Prt{esoraJtrzego Koczuuskirgo. Częś( 1 ,

rcd II Gapski, LLrblin, 1998, s 413-446
a Tcrmin tcn (ttrtlunicritssk,lil tnrodnosr') w rozrrlniclriu Rosjan ozllaczał n:rród staro-

rosyjski Wjęzyku rosyjskinl llic nra osobnych słów na oznlczcllic ,,rosyjski'' i ,,ruski''
PatrzJ. Isajcwycz.Problaru puhodźcnnid ukrainśkoho nlllodll: istoriohrńjczn1;j i poli1,tznyj uptkt'
|w:f Ukrajhn:kulutrnnspad.łztzyna,nation.oltnsuitlonisl',dtźatunist',1995,2,s 3-77.
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ale i pozostałości instytucji rodzimych: gromada, wiec, kopne sądy itp.

Uwydatnienie w części prof N.Jakowenko głównie działa{ elitjest zrozo-
miałe jako reakcja na minimalizowanie ich zasług w historiografii ZSSR.
'V/ sumie zresztądobrze się stało, ze w teKcie NataliiJakowenko czytelnik
znajdzie wnikliwą charakterysrykę roli kiążąt prawosławnych w zachowa-

nitl elementów kultury Pańsnva Kijowskiego, jak również wyvażony po-
gląd na genezę i strukturę Kozacn1zny oraz jej rolę pańsnvowotwórczą,na
miejsce starszyzny kozackiej w funkcjonowaniu autonomicznego pańswva

hetmańskiego na Ukrainie lewobrzeżnej.
Natomiast Jarosław Hrycak uwyptlklił zarówno specyficzne cechy

ukaińskich ruchów narodowych, jak i niedostrzegarrc przez wieltr bada-

czy ich podobieńst'wo do analogicznych ruchów innych narodów Na tle
charakterysrycznej dla Hrycaka powściągliwości w ocenach będziemy bar-

dziej skłonni zaufaćjego ostrożnemu oprymizmowi w wywodach podsu-
mowująrych tom. Podkreśla on zasadniczy wkład ukrailiskiego ruchu na-

rodowego w zmianę systemu geopolirycznego Europy Wschodniej. Mimo
nieuniknionej w ówczesnej sytuacj i porażki niepodległej Ukainy w latach

1917-21', samo jej istnienie wymusiło na bolszewikach formalną federali-
zacjęich imperium, co z kolei umożliwiłojegop6źnie1sry demontaż.

Zb\iżanie się do prawdy obiekn1wnej (a - wbrew wielu wielbicie-
lom modnych teorii _ uważam takie zbliżanie się za konieczne i możliwe)
osiągalne jest tylko rra drodze nieustannego uczciwego dialogu. Natalia

Jakowenko iJarosław Hrycak podjęli taki ambitny dialog i z historiogra-
fią własnego kraju, i z historykami krajów sąsiednich' Wydanie oPraco-
wanej przez nich syntezyw tłumaczeniu najęzyk polski,ap6źniej- miejmy
nadzieje - i na inne język:l, rozszerzy ramy tego dialogu. Podsumowanie
dorobku dziejowego jednego z narodów Europy Środkowo-'Wschodniej
stało się także wkładem w opracowanie historii calego tego regionu, a z nim

- Europy i świata. I już zupełnie na koniec. Przeczytawszy rękopis Hlsro-
rii Ukrainy, mam podstawy do nadziei, że jakaś część czytelników pol-
skich odczuje więcej' niż poprzednio, sympatii do sąsiadów zzal)uga.
oby takich czytelników bylo jak najwięcej.

Jarosław Isajewycz

Członek Narodowej Akademii Nauk Ukainy,
Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

(Lwów_Kijów)



Do Czytelnika

Wiek dziewiętnasty_ ,,stulecie wielkich historyków'', święcie prze-
konane o możliwości poznania przeszłości ,,wie es eigentlich gewesen

war"l (zgodnie ze znanym sformułowaniem klasyka niemieckiej histo-
riografii, Leopolda von Ranke), przyniosło własną plejadę znakomitości
także na Ukrainie - Mykołę Kostomarowa (i817-1885), 'Wołodymyra

Antonowycza ( 1 834- 1 908)' Mychaj łę Hruszewśkiego ( 1 856_ 1 93 4). P rzy -
niosło równieź właściwą dziewiętnastowtecznej nauce niezachwianą wiarę

zarówno w globalny PostęP ewolucji, urzeczywistniany przez łańcuch
zlviązków przyczynowo-skutkowych, jak też w zdolność pewnej wspól-
noty społecznej (ak ,,klasa'', ,,naród'', ,,lud'') do wpływania w sposób prze-
myślany na bieg historii, aby osiągnąć naprzódwyznaczony cel. Te poglą-
dy uzupełniane byĘ przez aspiracje patrioryczne autorów prac. odbiło
się to w szczegl|ny sposób na naukowych koncepcjach trzech ,,ojców
historiografii ukraińskiej'', przede wszystkim zaś na koncepcji Mychajła
Hruszewśkiego. Podobnie jak inne ,,historie narodowe'' XD( w., jego

monumentalna, wielotom owa Istorija U kraj iny-Rusy (Histo ria Ukrainy-
Rrłsl), jest klasycznym przykładem tego, wjaki sposób działalność nauko-
wa stawała się podstawą do wykztałcenia ideologii narodowej; odnajdując

wzajemne mviązkl między odlegĘmi historyczniewydarzeniami a wspól-
czesnym nurtem społecznym, zbudowała ona podwaliny własnej tożsa-

mości. Historyczny schemat Hruszewśkiego po raz pierwszy przedstawiał

historię narodu ukraińskiego na całym jego terytorium w przeciągu całego

okesu jego istnienia, dowodząc ciągłości bytu narodowego2. Koncepcja

rJak to było naprawdę.
2 Cy t' Za M Hruszcwśki m : "Pojmowanic ukaińskiej historii jako jcdncj ciągłej

i nicprzerwanej ca|ości,zzczynająccj się od początków albo i przcdpoczątków historycz-
ne go istnienia poprzcz wszelkie pcrypetie jcgo rozwoju lż do nłszych czasów[...] '"
(Istońja Ukrajiny-Rusy,t. I' Kyjiw 1991' s.3).
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Hruszewśkiego długo uważana była zajedyną możliwą do przyjęcia; do-
piero niedawno stała się dyskusyjrla w związku z dylcrnatem, doryczą-
cytn właściwego sposobu postrzegallia historii Ukrainy - terytorialnego
bądź narodowego, mówiąc zaś prościej - z pytaniem, kogo należy uważać

za Ukaińców: reprezel1tantów narodu cry też ludzi należących do wszyst-
kich grup etnicznych, zamieszkujących terytorium Ukainy (a takich było
wiele od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy). Na razie jednak
nie można powiedzieć nic prócz tego, że problem został sformułowany'

Natomiast kolejna fundamentalna teza l_Iruszewśkiego - powoĘwa-
rrie się na naród ,jakojedyrego bohatera historii'' - szybko została zakwestio-

nowana. W ślad za Mykolą Kostomarowem oraz'Wołodymyrem Antono-
wyczeln' Mychajło HruszewśĘj Przez naród roztlmiał przede wszystkim
szerokie, niższe warsnvy społeczlle <szyroki nyry> lub też lud <narodna

rtasa>. Z czasem ten kierunek w h i storiografi i, zabarwiony pr zez id ee wcze -
snego socjalizmu' nazwany został narodnickim <rrarodnyćkyj". Bieg lristo-
riiwyobrażano sobie jako urzeczywistIrienie,,dążeń ludu" w walce ,,o jed-
ną i tę samą główną ideę'', która ,,obecna jest przez cały szereg wieków,
w tak odmiennych warunkach politycznyclr i kulturowych''. Podstawową

cechą ,,głównej idei'', w której przejawily się dążenia narodu ukaińskiego,
był priorytet,reletnetltu społeczllegoll orazciążenie ku sprawiedliwości spo-
łecznej i równor'rprawnienitr (ucieleśnionych na przyklad w Kozacwvie).

Naturalnie logicznym elemetttetn takiego schematu był negarywny stosu-

nek do paristwa oraz jego instytucjijako aparatLr przemocy, jak też do elity
polirycznej _ nośrrika wladzy i odwrotnie _ sympatie dla Ąwiołowych ru-
chów ludowych, w których tlrzeczywistniało się prawo ltldu do powstania

w imię idealów,,wolności'' czy,,lepszej przysz\oścl'' .

Thki system poglądów dominowal niedługo' Burzliwe wydarzenia
życia społeczno-politycznego pierwszej ćwierci )o( w., ogólny kryzys
europejskiego systemu dcmokrarycznego' a wkótce także powstanie le-
wicowyclr i prawicowyclr reżimów totalitarnych przyczyn|ło się do po-
wstania alternatywnej wizji historiograficznej, którą przyjęto w sposób

nieco uproszczony nazywać pafrstwową (derżawnyćka) Jej powstanie
zwykło się wiązać z ideologiem trkraińskiego konserwaryzmu, politolo-
giem i historykiem, V/iaczesławenr Łypynśkim (1882-1931, 'V/acław Li-
piński). 'W szeregu prac historycznych i publicystycznych (w szczegól-
ności w poświęconej Powstalritl Chmielnickiego Ukraitic tn przelotnic),

Ł:=-::
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Ł1pynśĘj zrobi1 ostry zwrot w stosunktr do zasadniczych tez ideologil
narodnickiej, jak np. ignorowania roli elitarnych warstw społecznych
i uznania celowości niosących zniszczenie powstań ludowych. Akcent po-
zytywny w jego interpretacji ukraińskiej historii przesunięty został z ży-
wiołowego, destrukcyjnego ruchu mas na legalne czynniki, ucieleśnione
w instytucji państwa i elitach polirycznych. Te ostatnie - według uczone-
go - gwarantuj4 prawomocność i stabilność władzy, oddalając od społe-
czeństwa groźbę anarchii i chaosu, oraz występują w roli podstawowej
siły pańsnvowowvórczej (a więc i narodotwórczej). Pańswvo zaś stanowi
rdzeń w rozwoju kazdej wspólnoty etnicznej, która bez uporządkowa-
nych i legalnych insrytucji jest skazana na etnograficzną wegetację.

Innowacją Wiaczesława Łypynśkiego w porównaniu z narodnickim
dziej opisarstwem stało się ukazywanie,,bohaterskiego człowieka'', będą-
cego bodźcem Procesu historycznego.'Wjego historiograficznym obra-
zie dostrzec można też wychowawczą misję his1oryka, polegającą na two-
rzeniu legend i symboli narodowych.

Koncepcj om Mychaj ła Hrus zewśkiego i Wiaczes ława Łypynśki e go
sądzony był długi Ąwot. Zwłaszcza koncepcj a narodnicka, przemianowa-
na na',marksistowsko-leninowsĘ'', gładko weszła do radzieckiej historio-
gr afii. Zmiana aParatu terminologicznego nie naruszyła światopo glądowe-
go rusztowania: choć lud <narodna masD stał się <ucięmiężonym ludem
pracującymll, a <narodowa ideo przeistoczyła sięw <odwieczne dążenie do
wyzwolenia społecznego>, głównym nvórcą historii pozostawał ten Sam

lud (teraz <klaso), sama historia zaś, zrozumiała i poznawalna, nadal była
postrzeganajako taka, która urzeczylvistnia się w nurcie związklw prn1-
czynowo-skutkowych (teraz <praw r ządzący ch rozwoj em społecznym> ),

w dążeniu do postępu (teraz do <świetlanej komunisrycznej przyszłościl>).

Jeśli zaś chodzi o intelektualną spuściznę Wiaczesława Łyp1łiśkiego, tojej
ideowe echo prze{ło swojego twórcę. Nawet w radzieckiej historiografii
(która ze zrozurnia|ych PrZycTYl nie kultywowała ani państwowych, ani
elitarnych aspiracji uczonego) zamiennikiem neoromantycznryh poglądów
na wychowawczą misję historyka, nvorzącego symbole w imię wyższej idei,
stała się osławiona ,'partyjność'' nauki, która z lczonych czynlla,,bojowni-
ków frontu ideologicznego''. Po drugiej stronie graniry radzieckiej, pod
hasłami Prymatu racji narodowych nad naukowymi, funkcjonowała nie
mniej zaangażowana rracjonalistyczna historiografia. Jedna i druga miaĘ
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wychowanie za cel podstawowy, zapominając, że do tego słuĄ ProPagan-
da, podczas gdy zadarriem naukijest ukazywanie bezstronnej prawdy, która
nie za|eĘ od żadnej partii.

Idea Łypyrrśkiego - pańswvojako wartość dominująca nad ludzkimi
losami, stanowiąca o podstawowej treści historycznego rozwoju _ ożyla
w synteryzuj ących zarysach dziejów Ukrainy wielu uczonych pokolenia
emigracyjnego - rówieśników lub młodszych kolegów Łypynśkiego, jak
Stepan Tomasziwski, Dmytro Doroszenko, Natalia Połonśka-V/asyłenko
i in. Pozostalości swoistej ,,neopańsrwowości'', kult1vowanej nie bez

naiwnego zapa|u neofitów, możemy dostrzec także w dzisiejszej Ukrai-
nie, zwłaszcza w licznych esejach biograficznych oraz szkicach o kozac-
kiej historii.

Inny los był sądzony elitarysrycznym poglądom Łypynśkiego, które
zbieżne są z głównym zainteresowaniem historiografii )o( wieku - elita-
mi i ich rolą w ciągłych zrnianach struktr społeczrrych (co właściwie rzecz
biorąc możrra w metaforyczrry sposób ująć jako ,,ruch historii''). Idee po
raz pierwszy wygłoszone przezŁypynśkiego w pewnej mierze srymulo-
wały większość zagranicznych publikacji o ukraińskiej historii XVII
i X/III wieku' napisanych w ciągu ostatnich dziesięcioleci, w tym takfun-
damentalnych' jak kiążki George'a Hajeckiego, Franka Sysyna, Zenona
Kohuta, Oresta Subtelnego.

Zagr aniczna ukrairristyka zdominowała równie ż preze ntacj ę na
ukraińskim materiale jeszcze jednego z podstawowych problemów )O(
wieku - historii idei oraz stereotypów światopoglądowych' wpływają-
cych na zachowanie ludzi w przeszłości. Nie ma tu miejsca na szczegó-
łowe omówienie prac o takiej treści, odsyłam więc zainteresowanego czy-
telnika do bibliografii, w której znalazły się ksiąźki oraz artykuły Stepana
Wełyczenki, Andrzej a Kamińskiego, Zenona Kohuta, omelana Pricaka,
Franka Sysyna, Teresy Chynczewskiej-Hennel, Ihora Śevćenki i irr.

Nie jest tajemnicą, że właśnie wspomniane prace zagraniczne staly
się swoisrym intelektulanym wsparciem dla autora niniejszego zarysu,
albowiem dotychczas rylko ci avtorzy, zajmuj4c się konkretnymi wątka-
rni ukaifrskiej historii, zdołali odejść i od światopoglądowych anachro-
nizmów (ak ,,narodnicwvo" czy,,pańsnvov'ość'')' i od widzenia historii
jako surogatu służby społecznej.'W pracach tych można (po raz pierwszy
na materiale ukraińskim) zobaczyć próbę realizacji podstawowego !vy-
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mogu nowoczesrrych badań historycznych _ rezygnacje z przenoszenił
lla dawne czasy stereotypów i pojęć, wlaściwych dla sposobu rnyślenia
rraszej epoki ijednocześrrie z próbą wy';aśrrienia nlechatrizmu zachowa-
nia ludzi innej kultury.

W ogólnej koncepc;i niniejszego zarysu autor nie podejmował alrr-
bitnc'go zadania przewartościowania dorychczasowych wyobraźeń o hi-
storii Ukrainy, wątpliwe zresztą' czy byloby to dziś możliwe. Podobna
próba byłaby hipotetycznie rnożliwa dopielo po wypełnieniu tych luk,
które albo nie są zbadalre, albo też ich problematyka zasntlta jest Przesta-
rzałymi' sfałszowanyrni czy nazby t,,Pa t rio tycznynri " wyobrażeniami.
Możr-ra do tej problennrykizaliczyć słabo zbadane lv starcj i sprymit1rvi-
zowane w nowej, radzieckiej historiografii tak globalne problemy, jak hi-
storia chłopstwa i - szerzej - wsi, procesy urbanizacyjlrc, alralizę gospo-
dłrki z punktu widzerria,'gospodarki-świata'' Braudela, wypełnienie
wszystkich bialych plam w }ristorii elit (czytelnik nie raz llłtrafi w tekście
na uwagę, że pewien wątek nalezy do nic zbadanych). Stąd teź pojawie-
nie się now-ej syntezy, odpowiadającej wymogom dwudziestowiecznej
natrki, jest kwcstią przyszIości. Cel autora niniejszego zarysu był skrom-
rriejszy - zwrócenic uwagi rra te aspekty przeszłości, które ani dla histo-
riografii narodrlickiej' ani państwowej rrie miały znłczclia, tymczasem
bcz ich wytłumaczenia trudno spodziewać się, że stara (Jkraina ,,powie''
prawdę o sobie człowiekowi wspólczesnemu. Mam na myśli przede
wszystkim próbę sprowadzenia historii z piedestału nruki o społeczeti-
swvie do rangi nauki o czlowieku w spo}eczeństwie. Społeczeństwo, jak
kazdy system o pewnej strukturze, zasługtlje na zainteresowanie bada-
cza, jednakże klucz do zrozltmienia zasad jcgo funkcjonowatria nie moze
być arri uniwe rsalny, uli też z góry okeślolry, bo system, t\Norzony przeŻ

,,tnateriał ludzki'', tlrzeczy^"visttria sięjedynie w korrkrctnych - zawsze róż-
nych w czasie i przestrzeni - uczynkach' Dlatego też ze szczególną uwa-
gą w niniejszym zarysie traktowany będzie człowiek - krąB jego praw
i obowiązków, sposoby (i przyczyny) łączenia się w spoleczności' stereo-

rypy zachowania oraz mechanizmy ich ożywiania się w chwilach reorien-
tacjiwartości, przyjęte wyobrazenia o sprawiedliwej władzy i obowiązku
osobistyn-r, o uczynkach dopuszczalnych moralnie lub zakazanych, o sto-
stlnku do ,,swoich'' i ,,obcych'' itd. Na bardziej ogólnym poziomie, rezy-
gn tlj ąc z l' ozP ow szechn iorrych hi storyc znyc h obrazów,,sąslada-naj eźdź -
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cy'', ,,podstępnego jezuiry" czy też swojego ,,zaprza(rca", autor próbował
wyjaśnić szereg kryzysowych zjawisk w historii Ukrainy Przez Pryzrn^t
wewnętrzl1ych przetnian we wspomnianyln systemie stereotypowych
wartości.

Inny aspekt, który przyciągał szczególn ą uwa$Q autora' dotyczy wy-
pelnienia koIlketlrą treścią ogólnie przyjętego poglądu o Ukrainiejako
cywilizacyjnyrrr skrzyżowaniu między Wsclrodem i Zachodenr. Stąd też
w zarysie czytelnik odnajdzie próbę prześle dzenia realnych cech ,,po-
grrniczności'' kultury ukraińskiej - w sferze instytucji i systemu praw-
nego' w dziedzinie życia religijnego' w kęgu symboli i idei, zasilajł-
cych spoleczeńswvo, w wartościach intelektualnych, edukacyjnych czy
artystycznych.

W końcu, pozostawiwszy rozbieżności w ogólnohistoryczrrych sche-

matach, które każą historykowi w ten czy inny sposób patrzeć na trcść
przemian historycznych' warto rzec słów kilka także o bardziej konkret-
nych spornych kwestiach w przeszłości Ukrainy, które rrie zostały w jed-
lozneczny sposób wyjaśnione. Pomijając dziś jń banalne demaskowa-
nie oficjalnych twierdzeń historiografii radzieckiej fak na przykład ,,po-
nowne zjednoczenie'' z Rosją), wyliczę dla przykładu kilka rzeczyr,viście
dyskusyjnych problemów: Kim byli Rusowie ijaką rolę odegrali w bu-
dowie państwa kijowskiego? Jak nal eży traktować sp uściznę cylvil i zacyj -

ną Rtrsi Kijowskiej? Jak wyjaśniać stosurrki między Kościołerrr katolic-
kim i prawosławnyrn oraz prawosławnym i unickim w XW-XWI r,vieku

i czytn stała się dla narodu unia brzeska? Jaką rolę odegrała Polska (wła-
dza, Kościół, szlachta) wwybuchu powstati kozackich? Czym było po-
wstanie Chmielnickiego _ kozacĘ rewolucj4 stanową' wojną dornową,
czy też walką narodowo-wyzwolericzą? 

'W czym upatl_ylvać przyczyny
okresu Ruiny? Wjakich formaclr przejawiała się (i czy w ogóle przeja-
wiała) ukaińskość na prawobrzeznej Ukrainie w XVIII wieku? od któ-
rego momentu tnożna mówić o terytorialnej i narodowej samoświado-
mościUkraińców?

odpowiedzi na te i inne kwestie sporne odnajdzie cz1'telnikw ksiąz-
ce. CzęSto nie są one zbleżne z przyjĘt4 narodnicką wizjąprzeszłości ani

z zaproponowaną',marks istowsko-leninowską'' j ej kontyrrua cj4 czy też
historiogratią państ'wową (de rżawnyćką). W taki ch przypadkach lripote -

zy autorskie przcdstaił'iane są z odpowiedrrimi zastrzeżeniami, a źr6dło
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tych czy innych nietradycyjnych poglądów oparfych na wyrazonych przez
poprzedników ideach jest zawsze wskazane].

tJważam za przyjemny obowiązek podziękować na zakończenie tym
wszystkim, ktlrzy prry,czl'rrili się do powstarria tej książki, przede wszyst-
kim prof Jarosławowi Isajewyczowi, prof Jerzemu Kłoczowskiemu oraz
prof Andrzejowi Kamińskiemu' dzięki któryrn zostałam zaproszona do
zespołu historyków z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, zebranego z irri-
cjarywy niezależnej organizacji National Endowment for Democracy
(W'aszyrrgton) oraz Insrytutu Europy Środkowo-wschodniej (Lublin).
Celem projektu było napisanie autorskich syntetycznych ujęć, w których
podjęto by próbę wyjaśnienia prawdy historycznej bez użycia obrazu
wroga (niestety, do dziś przyjętego w clrarakterystykach historycznych
stosunków nriędzy sąsiadującymi narodami). Podczas dwuletnich dys-
kusji wielokr_otnie była uściślana koncepcja niniejszego zarysu' nie moge
więc nie wspomnieć zwdzięcznością o swoich kolegaclr, autorach ife-
cenzentach, którzy dyskutowali nad koncepcjąpracy -Juliuszu Barda-
chu, Adomasie Butrimasie, Jarosławie Hrycaku, Hannie Dylągowej,
Hubercie Łaszkiewiczu, Antanasie Kulakauskasie, Henadziu Sahanowi-
cal, J anle S karbku, ołehu Trusowie, Juozasie Tumel isie, Zacharze Szy-
biece.Zarys ten nie móglby powstaćbez intelektualnego wsParcia ze stro-
ny moich ukraińskich kolegów, kt6rzy i dyskutowali ze mną, i pomagali

- pomysłami, książkami, własnymi pracami, w tym też arrykułami, które
nie były drukowane' Toteż szczególnie ciepło muszę wspomnieć także
o ich udziale w powstaniu niniejszej pracy
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Ks ztał to w ąnie s ię tery tońum :

historyczne jqfuo i późniejsze uzupetnienia

Znane z nrap kontury granic Ukairry ustaliły się dopiero w l1aszym stu-
leciu. Stopniowe jednoczenie się jednostek regionalnych' które weszły
w skład Ukainy trwało bez mała rysiąc lat. Pierwsząwzmiankę o teryto-
rium, odbieranym jako całość, odnajdujemy w traktacie ces^rza bizantyj-
skiego Konstantego Profirogenery O sposobie rzqdzenin imperium (zlat948-
952): <Rusi Zewnętrznej> (terenom między Nowogrodem i Smoleń-
skiem) przeciwstawiono tu <Ruś'Wewnętrzną,> _ ziemię kijowską, czer-
nihowską i perejasławską' Ti.zeba było kilku stuleci, by z tej rozmytej ów-
cześnie wspólnory w świadomy sposób wyodrębniono p rzestrze(7 etniczną
Ukrainy. Kontury nabrały skończonego charakteru dopiero między po-
czątkiem a połowąXVII wieku i były utożsamiane - co zostanie bardziej
szczegółowo pokazane w odpowiednich miejscach niniejszego z^rysv

- z ziemiąkijowską, czernihowską, siewierską i halicką oraz Wołyniem
i Podolem.

Zgodnie z rymi wyobrażeniaml' zachodnie granice wspólnoty ukaiń-
skiej opierały się o San i dolny bieg Bugu, północne _ o rzekę Prypeć,
północno-wschodnie natomiast ciągnęły się przez ziemię nowogrodzko-
siewierską do Staroduba, wreszcie wschodnie ograniczały krańce lewo-
brzeżnych pułków hadziackiego i połtawskiego, południowe zaś _ za-
mieszkałe w strefie graniczącej ze stePem' obejmowały ziemię czyhy-

ryńską, humańską, bracławsĘ. Na straży Rusi stała wysunięta daleko
wgłąb stepu Sicz Zaporoska. Taki obraz geografi'czny własnego teryto-
rium zachował się w odbiorze Ukaińców także w okresie plźniejszym,
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niejako wbrew temu, że wielokrotnie ziemie te dzieliły między sobą Ro-
sja i Rzeczpospolita, Rzeczpospolita i TLrrcja, Rosja iAustro-'Węgr7, Zwią-
zek Radziecki i Polska.

W siedemnastowiecznych deklaracjach brak natomiast wzmianek
o połuclniowyclr i wschodnich regionach dzisiejszej Ukrainy; ludziom
tych czasów wydałaby się absurdalrra rnyśl o przyrależności clo niej miejsc,
w których koczoweli Tatarzy nad MorzemAzowskim i Czarnym, Buko-
winę i Zakarpacie zaś traktowano jako organiczną część Tiansylwanii
i Mołdawii. Stopniowe poszerzenie lra te obszatywyobrażeń o ich związku
z ukraińską przestrzenią życiową następowało od schyłku XVII wieku az

do połowy wieku )o( odzwierciedlając zarówIro Procesy migracyjne, jak
i ogólne zmiany polityczne, w szczególności te, które przekroiły mapę

Europywskutek I i II wojny światowej. Na wsclrodzie w drugiej połowie
XVII wieku i na początku wieku XVII stały się de facto ukraińskimi zie-
mie nie zalnieszkanych, południowych' stePowych krańców państwa

moskiewskiego, gdzie wskutek kolonizacji kozackiej powstała tak zwana

Ukaina Słobodzka. 'V/ 
ciągr'r XVIII wieku' w miarę jak zanikała Potęga

Chanatu Krymskiego i wypierano znad Morza Azowskiego Ordy No-
gaj skie : Jedyczku lską oraz Dżamboj lr"rcką' obszary dzisiej szych naj bar_

dziej wysuniętych na wschód obwodów Ukrainy _ donieckiego i łuhań-
skiego kolonizują głównie Kozacy, posuwając się wzdłuż rzeki Doniec
Siewierski w stronę rnorza' Równolegle szło natarcie na ziemie ordyJe-
dysafrskiej oraz Budziackiej, wasali Krymu. W efekcie wojen rosyjsko-
tureckich |at 1768-t774l178]-1791', a zwłaszcza po likwidacji Chanatu
Krymskiego (1783) ekspansja imperium rosyjskiego w kiertrnku połu-
dniowym nabrała wymiarów zorgatri zowanego ruchu kolonizacyj nego.
Ponieważ część stepu nad Morzem Czarnym uważatro wówczas zana|e-

żącądo Siczy Zaporoskiej, to po likwidacji Siczy w 1775 roku zasiedlono
ją przesiedleńcami-imigrantami z Bałkanów, Mołdawii i Vołoszczyzny.
Stabilna ludrrość rolnicza, osiadła na dawnych terenach koczowisk tatar-
skich oraz zaporoskich siedliskach zimowych, w przybliżeniu w dwóch
trzecich składała się z elementu ukraińskiego oraz szybko ukainizujące-
go się elementu rumuńsko-serbskiego. Całe to niejednorodne, nowo Za-

siedlone pasmo od rzeki Doniec po t1ście Dunaju otrzymało nazwę
Noworosji. Na jego spodzie znllazl się Półwysep Krymski, przyLączony
w 1783 roku do imperium rosyjskiego.



Ws'ręr

Rozpad imperiurn na odrębne twory państwowe (zjednoczone pod ko-
niec 1'922 roku w Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) po
raz pierwszy postawił problern demarkacji granic Ukrainy. Pośród regio-
nów, których ,,ukraińskość'' nie btldziła rvątpliwości były także ziemie
dawnej Noworosji. Natomiast w skladzie Rosji pozostał - wbrew geo-
graflcznej logice - Kryrn (Rada Najwyzsza ZSRR oficjalnie przekaże go
Ukainie w 1954 roku tra dowód ,,wiecznej przyjaźni" zokazji obcho-
dów trzechsetlecia traktattl perejasławskiego).

Druga wojna światowa wniosła nowe uściślenia. Do ZSRR (a for-
malnie - do Ukrainy) zgodnie z przyjętym status quo przyłączono daw-
ne obszary imperium austriackiego, które po 1918 roku na|eżały do Pol-
ski, Rumunii, Czech iWęgier. V/ szcze gólności z obrębu Rumunii prze-
szedł dawny <step budziacki> - wybrzeże Morza Czarnego między uj-
ściem Dniestru i Dunaju (dziś południowo-zachodnie regiony obwodu
odeskiego) oraz Bukowina (dziś obwód czerniowiecki), zWęgier _Za-
karpacie' z Polski - dawny historyczny obszar ziemi halickiej, zawyjąt-
kiem ziemi sanockiej oraz zachodnich regionów ziemi przemyskiej
ichełmskiej z miastami Sanok, Przemyśl' Chełm, Jarosław i in. (tędy
właśnie, zgodrrie z postanowieniami konferencji wJałcie w 1945 roku,
przebiegała gratlica między ZSRR a Polską).

Nazwy obce i rodzime ukraińskiego terytońum

Pierwsza zaświadczona w źródłach pisanych nazwa historycznego tery-
torium Ukrainy to <Ziemia Rusko. W okresie od X do XII wieku okre-
ślerria tego użyłvano w dwóch znaczeniach: konkretnym - jako określe-
nia jądra wspólnoty polirycznej - środkowego Naddnieprza i rozszerzo-
nym, obejmuj ącym wszystkie terytoria Początkowo podporządkowane
Kijowowi, Potem zaś ciążące ku niemu. Ponad czterechsetletnia tradycja
utożsamiania się z <Zl'elr'ią RusĘ> nie zanikła nawet Po rozpadzie dość
efemerycznej już na przełomie XII i )CII wieku jedności.Każdy z odła-
mów dawnego państwa kij owskiego, dzięki Kościołowi'V/schodni etnu
oraz wspólnej tradycji piśmiennicrwa, ,,pamiętał'' o swej przynależności
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do <Ziemi Ruskiej> t nazywał się, jak o tym świadczą lt'\]vory miejsco-
wych uczonych mężów, Rusią, niezależnie od tego, gdzie powstawały te

utvvory - w Połocku, Smoleńsku lub'lVitebsku czy w Moskwie i Suzda-

h, czy teżw Czernihowie, Kijowie i Haliczu.Jednakże nazvyy organizmów
państwowych, z którymi w dalszych dziej ach nłłiązane byĘ losy rych ziem,

,,ruskość'' iclr odzwierciedlały najwyżej w sposób pośredni, poprzez tytuł
władcy. Tylko pafrstwo halicko-wołyńskie po wygaśnięciu własnej dynastii

i wejścitl w skład Korony Polskiej jako osobiste dominium królewskie, za-

chowało w nłzwie - jako jedyne _ bezpośredni rułiązek z dawną Rusią,

oficjalnie zwąc się od lat dwudziestychX/wieku wojewódzwvem ruskim.
'Właśnie wobec tego obszaru patriarchat konstantynopolitański, ma-

jąc kłopoty z odróźnieniem nowej archidiecezjimoskiewskiej od dawnej

kijowskiej (por' rozdz. III' s 2) w pierwszej połowie XIV wieku po raz

pierwszy zaczą| tlżywać pojęcia <Micra Rosio [Mała Rosja] w odróżnie-
niu od <Megalc Rosio fWielka Rosja]. Zgodnie zprzy;ętym wówczas
u Greków systelnem Przestrzennym <Mała Rosja> oznaczała pierwotne
terytorium politycznego tworu' <'V/ielku zaś - pochodne' nowo utlvo-
rzone części (na wzór <Matej>, to zneczy kontynentalnej Grecji oraz jej

kolorrii - V/ielkiej Grecj i). Adnrinistracja kości el na Konstanrynopola uży-
wała nazwy <Mała Rosja> dla wydzielenia ukraińskich diecezji metropolii
kijowskiej aż do czasu ich podporządkowania patriarchatowi moskiew-
skiemu (1686). Z doktrmentów korrstanrynopolitańskich wyrażenie to
przeniosło się w ostatnirlr ćwierćwieczu XIV stulecia do piśmiennictwa
kościelnego jako uroczysry synonim ukraińskiej przestrzeni prawosław-
nej w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim, od przełomu )(\/II i)ś/III
wieku zaś zaczęlo być utożsamiane z terytorium Państwa Kozackiego, by

w końcu oficjalnie zarnierrić jego poprzednią nazwę (Ukraina).
W odróżnieniu od konstanrynopolitańskiep, zachodnioeuropejskie

rozumienie terytoriurn opierało się nie na kościelnej, lecz państwowo-
terytorialnej przyrrależrrości. Dlatego też' ha mapach ziemie dawnych
północno-wschodnich kięstw konsekwentnie oznaczano jako <Mosco-

vięll, litewsko-białoruskie terytorium -jako <Ducatus Lithuaniae> lub po
prostu <Lithuaniall' Natomiast obszary dawnych kięstw - czernihow-
skiego, kijowskiego i halicko-woĘńskiego utożsamiano z pierwotną, pod-
stawową Rusią, którą zawsze oznaczanojako <Russial> lub <Ruthenił (od

XVI w również <Roxolania>l)'
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Równolegle w uĄtku wewnętrznym od X\Ą wieku na równi ze sło-
wem Ruś corazczęściej uĄ'wanejestpojęcie Ukaina. Nastąpiło to zwłasz-

czapoprryłączeniu do KoronyPolskiej, aktem unii lubelskiej z 1569 roku,

Wołynia i Kijowszczyzny, kiedy po raz pierwszy zjednoczono w grani-
cach jednego pańsnva więkzą część ukraińskiej przestrzeni etnicznej.
Charakterysryczne,że jakniegdyś, w czasach kięstwa kijowskiego okre-
ślenia <Ziemia Ruska>, tak samo słowa (Jkraina użylvano w dwu znacze-
niach: konkretnym, geograficznym - na określenie Naddnieprza oraz

r ozszerzonym-jako syrronimu całego ukraińskiego terytorium' Ó*rrr-
sne wyobrażeniamieszczące się w pojęciu Ukraina najwyraźniej sformu-
łowai podczas pertraktacji ze Szwedarni (1657) Iwan'lVyhowski, który
ządał ustąpienia <całej staroĄltnej Uloainy albo Rusi, gdzie bywała grec-
ka wiara, i gdzie istnieje jeszcze język aż do Wisły>.

Rozpowszechnieniem tych dwóch form nazwy terytorium można,
jak się wydaje, wyjaśrrić niezrozumiałe z innego punktu widzenia wcze-
sne pojawienie się słowa Ukraina na zachodnioeuropejskich mapach, na

których występuje zaczynając od ostatniego ćwierćwiecza XVI stulecia
jako <Ucraina>, <lJkaine>, <lJckaniall. Najbardziej przysłużyły się utwier-
dzeniu się nazwy Ukraim w geograficznym nazewnictwieZachoduzna-
komite mapy francuskiego inżyniera, Guillaume'a le Vasseur de Beau-
plana, który będąc w latach 1630-1647 w służbie u kóla Jana Kazimie-
rza, przebywał na ziemiach ukraińskich i opracował komplet map Ukra-
irry' Sam kartograf pisa|, że przygotowal <generalną mapę wsPaniałej pro-
rr'incji..., którą potocznie zwą Ukraina [vulgo Ukaina dicta]>.

Na zakończenie godzi się przypomnieć, że pojeciu Ukraina sądzone

bv|o przeżyć trzecie narodziny _ w nowoczesnym ruchu narodowym
crugiej połowy XD( wieku oraz Początku wieku )ot kiedy ostatecznie

-lstaliła się dziś ogólnie przyjęta nxzwa terytorium etnicznego.
'W pracy niniejszej czytelnik napotka obydwie historyczne nazwy -

: Ruś, i Ukrainę. Druga nazwa stosowana będzie bez zastrzeżeń jedynie
jo okresu dojrzałej samoświadomości narodowej, to znaczy do czasów
:o powstaniu Chmielnickiego. Natomiast od X do XVI wieku, bardziej
::arvidłowym wydaje się okeślenie Ruś; zaś dla krótkiego okesu mię-
:n'końcemXVIwieku a połową)(\ĄI wieku, kiedy iw umysłach ludzi,
: *' pojęciach-nazwach zderzyły się dwie epoki, użyto terminu' zaproPo-
.-.owanego swego czasu przez Mychajłę Hruszewśkiego: Ukraina-Ruś.
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$ 1. Prehistoria: człowiek epoki kamienia
i hrązu na terytorium Ukrainy

Umiarkowany klimat, bujna roślinność, dostateczna wilgotność i uro-
<lzajne ziemie od najdawniejszych czas w czynily ten region dogodnym
tlo zamieszkania. Stąd też zabytki archeolog.iczne nawarstwiają się tu nie-

l)rzerwanym ła cuchem, poczynając od ślad w pierwszych ludzi. Na zie-
lrriach, kt re p źniej staĘ się Ukrainą, człowiek pier_wotny (pitekantro-
ptrs) pojawił się około 300 rysięcy lat temu, we wczesnej epoce kamien-
lrcj lub inaczej w okresie paleolitu. okolo I20-1'4o tysięry lat p.n.e znaj-
tltlwaĘ się tu gęstsze osiedla doskonalszego już człowieka - neandertal-
c zyka. Na ziemiach ukrailiskich odnaleziono około 800 pier_wotnych sie-
tlIisk z okresu p1źnego paleolitu (40-10 rysięcy lat p.n.e), kiedy, jakwia-
tltrlno, uksztaltował się dzisiejszy typ człowieka - Homo sapiens (naj-
rllrwniejsze znalezisko r.vCr -Magnon). og lną liczbę ludności ocenia
się w przybliżeniu na 20 tysięcy os b. Topografia znaleziskwskazuje tak-
'i.c,żeposzczeg lne stanowiska, składające się z pięciu do ośmiu domostw

1'oszczeg lnych wspr3lnot rodowych wyt'warzałyjuż swego rodzaju ,,od-
glr lęzienia'', odzwierciedlaj ąc w ten spos b związki wczesnoplemienne'
, zyli elemenry socja|izacji życia'

Między X a MII tysiącleciem p.n.e.' to znaczy w okresie mezolitu
ztltiana klimatu (ustąpienie lodowca, og lne ocieplenie oraz ukztałto-
rv:r Irie się europejskich stref geograficzno-krajobrazowych, zbliżonych do
rvsp łczesnych) sprzyjały intensywnemu zasiedlaniu teren w Ukrainy'
Wyodrębniły się w wczas trzy wielkie obszary plemion mezolirycznych:

1'tlltldrliowy - n'a stepach uvuybrzeży Morza Czarnego, Morza Azow-
''kicgo oraz Krymu, lasostepowy - rrad środkowym biegiem Dniepru
t tv dorzeczu Do ca Siewierskiego, leśny - w dzisiejszych p łnocnych
l,'11itlnach Ukrainy. R wnolegle udoskonalała się kultura materialna; wła-
',ltic w tym okresie ludzie zmienili w zasadzie tryb życia na osiadły, za-
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Ini zabytkami dorzecza Dunaju, P łwyspu Bałka skiego, wysp połoźo-
uych na wschodzie Morza Śr dziemrrego orazAzjąMniejszą, co Pozwa-
la zaltczać ją do kultur, kt re legly tr podstaw śr dzienrnomorskiej cywi-
lizacji europejskiej. Plemiona Ępilskie ze względu na typ gospodarki

ozia zaliczyć do plemion trudniących się roinicnvem i pasterswvem,

z przewagąl'olrricnva' na co wskaztrje rozpowszechniony kult bogini płod-
l rości -,,Wielkiej Matki'' (antroPomorfi czne przedstawienia Wielkiej Matki
ercheolodzy odnajduja podczas prac wykopaliskowych przy rriemal każ-
clym siedlisku trypilskim). Dowodern na rozwiniętą socjalizację jest osie-
dlalrie się plemienia, kontrolującego pewien obszar w ',protomiastach'' -
()toczonych rowami osadach, ktorych liczba mieszkaric w mogła sięgać

llawet kilku rysięcy. Idenryfikacja protoetniczna plemion trypilskiclr po-
zostaje kwestią dyskusyjną Dziś większość uczonych w oparciu o anali-
zę szkie let w skłarria się ku zaliczeniu plemion trypilskich do rasy śr d-
ziemnomorskiej, być może o ormiariskim rypie antropologicznym, po-
wszechnym wśr d dawnych mieszkaric w wschodnich wybrzeży Morza
Śr dziemnego oraz AzJi Mniejszej. V/iąże się to logicznie zfaktem, że

rrkrailiskie terytorium leżało niejako na peryferiach obszaru kulturowe-
[o' kt rcgo ccntrum znajdowało się w dolinie Dunaju' na p łnocy P ł-
wyspu BałkaIiskiego or az rla wyspach Mor za Ege; skiego.

Na przełonrie III i II rysiąclecia p.n'e. w plemionach zarnieszkują-
cych obszary dzisiejszej Ukainy następują wielkie zmiarry kulturowe.
l(tlltura trypilska ciążyła ku Dunajowi i Morzu Śr dziemnemu, nato-
llliast dwie wie|kie kultury z kt rymi stopniowo zasymilowała się wsp l-
l )ota tryPiIska, miały odmienną orientację Przestrzenną - wschodnią i za-

,'Irodnią. Te ,,wydarzenia'' (o ile można tak się wyrazić o okresie prehisto-
lycznym, gdzie zmiany dokonywały się w przeciągu wielu stuleci) wpi-
srrją się już w nowy etap periodyzacji prehistoryczrrej - tak zwaną epokę

ł'rązu (od drugiej połowy III rysiąclecia do I tysiąclecia p.n.e.). Najważ-
rricjszą jej cechą było rozpowszechnienie się wyrob w zbrązu - pierw-
''zcgo wynalezionego przez czIowieka sztucznego stoPu. Epoka brązu
( Zęsto jest nazyw^ny epoką ,,pierwszej wielkiej wędr wki lud w'', gdyż
rvtcdy właśnie zaczęla kształtować się mapa etniczna Europy z charakte-
l ys tycznymi dla niej gupami językowymi oraz wsp lnotami protoetnicz-
lIylrti. Należą do nich także wspomniane wyżej kultury kt re wchłonęły
l'trltLlrę trypilską, podporządkowując sobie na zachodzie i p łnocy strefę
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las w i lasostepu' a rra połrrdnitl i wschodzie -- stepu. Na przełornie IIl

i II rysiąclecia p.n.e. na miejscu trypilskich siedlisk w strefie lasostepLl po

raz pierwszy odnotowuje się zabytki tak zwanej kultury ceramiki sznu-

rowej, inaczej zaś - karnierlnych topork w bojowych (nlzwa pochodzi

od charakterystycznego o[namentu na naczyniach, wykonywaftego za

pomocą plecionego sznura lub od siekierekw kształcie klina z przewier-

conym otvvoreln). Pytanie o pochodzenie tych plemion jest niezwykle

istotne dla historii starozytrrej Europy, bowiem dotyczy etnicznych Ź16-

deł wielu narod w: archeologowie odnajdują zabytki plemion kultury

ceramiki sznurowej pr cz Ukrainy takze w wielu regiorrach wsp łcze-

snych Niemiec, poczynaj4c od Renu, w południowej Skandynawii, Pol_

sce' na wybrzeżu Bałtyku, na terytorium dzisiejszej Białorusi. Zdanienr
językoznawc w geograficzny zasięg ich siedlisk pokrywa się w og lnych

zarysach z obszarem, na kt rym użylvarro dialekt w p łnocno-irrc{oeu-

ropejskiclr, uważanych za poprzednik w język w germa skich, bałtyc-

kich i słowiariskich. fhk więc plemiona kultury ceramiki sznurowej naj-

prawdopodobniej byĘ be zpośrednimi przodkami Słowian (centralna i po-

łudniowa strefa osiedlenia)' Bałt w (p łnocno-wschodrria strefa) oraz

German w (p łnocna i zachodnia strefa).

Kultura ceramiki, zdobionej odciskami sznura, w okresie rniędzyXV
a X[ w. p.n.e. przekształciła się w nowąwsp lnotę kulturową- trzciniec-

ko-komarowską (od nazwy miejscolvości 'Ii_zciniec koło Puław i Koma-

r w we Lwowskiem), występujaca na ukrai skim i białoruskim Polesiu,

we wschodniej Polsce, Podkarpaciu, w dorzeczt Dniestru, Desny i g r-
nego Drriepru' Plemiona należące do tej kultury uznawane sązabezpo-

średnich przodk w przyszłych' Słowian iBałt w. Jeszcze p źniej, mię-

dzyXI a D( wiekiem p.n.e. strefę lasostepu na prawobrzeżnej Ukrainie
zamieszkiwały plemiona tak zwanej kultury białogrudowskiej (od Biało-

grudowskiego Lasu na Podolu), spokewnionej z kulturą komarowską,

kt6rą część badaczy uważa za bezpośrednią poprzedniczkę kultury
ws ch odni os łow i a s kicj.

Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. r wnolegle do wyżej om -
wionych zmian w regionach lasostepu zmienia się takźe obraz osadnic-

twa na obszarze stePlw czarnomorskich. Powoli, posuwając się od wscho-

du wzdłuż Dniepru, umacniają się tu pasterskie piemiona kulturyjamo-

wej (nazwa pochoclzi od rypu grob w - ciała zmarłych grzebano wja-

Pntusronl,ą I PMDZ]EJE

mach pod usypanymi kurhanami). Ludy te zajmowaĘ się przeważnie

wypasem bydła, Iecz nie były koczownikami. Na osiadły tryb zycia wska-

zuje wysoki poziom rozwoju budowli obronnych fiak na przykład umoc-
nione siedlisko pod Chersoniem, zajmujące około 1,5 hektara i otoczone

potr jnym pasem mur w, wzniesionych z wielkich brył wapiennych;

wysokość pozostałości tych mur wwynosi ponad dwa metry).Jedną z naj-

bardziej clrarakterysrycznych cech kulturyjamowej był rozwinięry kult
przodk w, przejawiaj4cy się w rypie grob w, umieszczanych pod usypa-

nymi wysokimi kurhanami. Na wierzchołkach wznoszono zapewne świą-

rynie; znajdowały się tam r wnieź najstarsze antropomorficzne idole,

prawdopodobnie symbole patriarchalnego przodka - bożka (w stepach

Ukrainy właśnie w tym okresie zaczęły pojawiać się takie kurhany, na-

zwane p źniej <mohyłamill).

W drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. ludność regionu kultury ja-

mowej zasymilowała się z plemionami pochodzenia p łnocnoirariskie-

go, kt re osiedliły się na ogromnej przestrzeni od Uralu do Dniestru'
Najtrwalszą wśr d nich wsp lnotę stanowiły plemiona kultury zrębowe.;

(naz:w a pochodzi od zu,yczaju poch wku zmarlych w drewnianej kon-
strukcji zrębowej pod kurhanami). Podobnie jak ich poprzednicy, te pa-

sterskie plemiona prowadziły jeszcze osiadły tryb życia' Ludzie ci byli
zapewne dobrymi hutnikami: na terytorium dzisiejszego obwodu dnie-

propietrowskiego oraz chersoIiskiego odnaleziono pozostałości prymi-
tyrvnych hut miedzi, a w miejscach poch wku _ broir oraz wyroby z brą-
ztl. Z p|emion kultury zrębowej między KV a XV stuleciem p'n.e' wy-
tldrębnili się Kimmerowie _ lud irariski, pierwsza ludność na terytorium
Ukainy, wzmiankowanaw źr dle pisanym -oĄsei Homera.

Kimmeryjska wsp lnota plemienna jako pierwsza spośr d miesz-
k:rirc w step w czarnomorskich przeszła z osiadłego trybu życia na ko-
\ z.owniczy; istniała ona do VII w p.n.e'' dop ki nie wyparli jej ich bliscy
krcwni - Scytowie. Kimmerowie jako pierwsi na terytorium Ukrainy
l:tczę|i \MytaPiać z rudy bagiennej żelazo, a wX wieku p.n.e' wynaleźli

1'icc hutniczy izacz{ltwyr b sta|i.Z czasem stali się mistrzami rzemio-
,,lll kowalskiego oraz wyrob w że|aznych, co symbolizowało nadejście

r lst:rtniej Prehistorycznej epoki przed nową erą _ epoki że|aza.
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ś 2. Sąttia i Sarmacja' Antyczne miastą
' -- 

"ł 
pr;tnocnych-wybrzeżach Morza Czarnego

Pierwszym' doryczącym ziem ukrailiskich' podnriotem zapis w hisrcrycz-

nych, w kt rym pojęcie terytortum po

Bop dziedzi czną władzą kr lewską

w p.n.e. - wv r protopatiswvowy, utwol

t w. Pochodzenie tego lu?lu, podobnie jak kwestia jego praojczyzny do

dzisiaj nie zostały ostatecztrie ustalone. Według jednej z lripotez przybyli

o,'l ,'gęui Azji - podg rza Ałtaju i steP w Aralskiclr. Za inną prawdopo-

dobną praojczyznę Sc1t w uz"i" 
'ię 

obszar położony międzyAmu-Darją

i śi"-ij-ii* centralncj Azji lub też stepy stnieje także

*"'.r;.,*.jt"kt rejbyli oni iubylcamizp łn MorzaCzar-

,'"go, zgodnie z ą hipotezą ich praprzodkowi iąclecia p'n'e'

migrowali na wsch d.

ojczyzny. Niewyjaśni
zn czne rozproszenle

Tunry i podn ża Uralu aż do u

dowa, opowi edzianaPrzezller , l

pre hcni clllle-

Prz tem

szar VI w'

p-n.e., rozciągał się między Done kilo-

metrach i mniej w w głąb lądu' od Morza Czarnego i Azorv-

skiego prawie do clo Dniepru' tworząc gigantyczny kwa-

draiktoryw ogal niemal odpowiadawsp łczesnym gt_atrt-

.om Ukrrirry. Według Herodota kr lestwo zamieszkiwali Scytowie-ora-

i Dniestre
Scytowie
h krymski

lasostepu na Lewobrzeżu)' Zape

lewscy: wcześni Grecy nazywali

za najdzielniejszych i najliczniejszy ch' 
'zaś 

resztę plemion - za podległe

sobie. U podstaw podt'głos'i n'jp"*dopodobniej leżały stosunki lenne

oparte na PrzYmusie wojskowYm'

Pntt nsront,t t PruDztEl E

Warto dodać, że zarlwno Scytowie kl lewscy, jak i Scytowie_ko-
( Z()Wlicy trudnili się koczowniczym wypasem bydła, czym ostatecznie
(po Kimmerach) utr-walili wstepowych regionach Ukrainy koczowni-
( two jako fornę życia, domirrujacą w owym czasie w eurazjaryckiej prze-
,'trzctri od Mor-rgolii do Karpat, i wywarli wpływ na życie oraz kulturę
tl|;lterialną i duchową ludności.

Materialna i duchorva strona życia Scyt w została szczeg łowo zba-
,l:rrla dzięki antycznym źr dłom oraz dzięki znaleziskom wllcznychza-
, lrtlwalrych mogilach, w tej liczbie takźe w sławnych kr lewskich kur-
I l :r Itach Solocha, Ku l-oba, Czortomłyk, Haj rnłnowa, Towsta Mohyła i in.
li rrdno byłoby scharakteryzować skomplikowaną strukturę społecztlą
St'yt Ę iclr orgallizację wojskową, zwyczaje, ryp gospodarki oraz wie-
t /('li, lnisterrrą sztukę jubilerską i użytkową w kr tkim zarysie. Autor
zrrrtrszonyjestwięc odesłać czytelnika do ogromnej (w ry* takźe popu-
I n rro-naukowej) literatury przedrniotu. 'Warto w tym miejscu podkre-
',ltt', zc wiele element w kultury scyryjskiej było wjednakowej mierze
l ,lz1ltlwszechnione zar wno w regionach koczowniczego, jak i osiadłego
rryllu życia Kr lestwa Scyt w. Przyptlszcza się, że ze scytyjskich wzor-
, riw została zapożyczola także wojskowa organizacja ludu rolniczego,
()l);ll_tl na pospolitym ruszeniu wszystkich wolnych mężczyzll l:.a zasa-
, lzrc rodowego podzialu.

Świadczy to o rym, źe terytorialnej konsolidacji Kr lest'wa Scyt w to-
rv.r rzyszyĘ procesy niwelacji r źnic plemiennych. Thkwięc Scytowie wnieśli
lrr,'lllały wkład do procesu }<ształtowania się kulttlry prasłowiaIiskiej.

W IV w p.n'e.' po klęsce poniesionej w wa\ce z Filipem II Mace-
,l,,iIskim (ojcem Aleksandra Macedoriskiego), IG lesnvo Scyt w zaczę-
l, 

' 
t lrylić się ku upadkowi, zaś w III w. p'n.e. Scytowie zostali wyparci na

l(ryrn inad dolny bieg Dniepru. Sojusz iraliskich plemion koczowni-
, zyt:ll, kt re wyparły Scyt w nosił nazwę Sarmat w (od iraiiskiego <sa-

, ,r ( )nrrntD - przepasany mieczem). W'sp lnota sarmacka jednoczyla sze-
r{ ri grup plemiennych, takichjakAlanowie,Jazygowie i in. (iedna z nich

l(tlksolanowie - stanie się wXVI wieku poeryckinr synonimem nazwy

J-t

,iiitl l !llllllllllllllllllllHl]lłllll
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Rusi)' Powoli, przemieszczając się na zach d z dawnego miejsca zamiesz-
kania - step w nadwołża skich i podn ża Uralu - Sarmaci w III w p.n.e.

umocnili się na stepach czarnomorskich; zaś w pier_wszym stuleciu no-
wej ery sojusz plemion sarmackich, na kt rego czele stali Rokolanowie
dotarł nad środkowy bieg Dunaju, skąd nie bez powodzenia dokonyrvał
najazd w na rzymską prowincję Mezje.

W odr żnieniu od Scyt v'1 Sarmaci nie utworzyli wsp lnego ,,kr -
lesnva'', gdyż nie zdołali przemvyctężyć r żnic rodowo-plemiennych. Jed-
nakże w spadku Po anrycznych geografach, kt rzy na mapach słowo Scy-
tiazwyczajnie zamienili na słowo Sarmacja, ostatnia nazwaprzesz|aw cza-

sy nowożytne niejako w pa stwowo-geograficznym sensie. Ptolomeusz
(II w. n.e') jako pierwszy dzielił Sarmację na azjatycką i europejsĘ, a za

granicę między nimi uznał Don (wXVI w. do tego podziału jeszcze r^z

powr cili uczeni mężowie Rzeczypospolitej, rozbudowując tak zw^ny

mit sarmacki- por. rozdz. ry S 4)

Jeśli chodzi o kulturę sarmacĘ, to og lnie rzeczbiorąc była ona spo-

kewniona typologicznie z kulturą srytf ską. Innowacją, kt ra podczaswiel-
kiej wędr wki lud wpojawiła się takze u innych plemion koczowniczych,
potem zaś i ubarbarryitskich narod w Europy oraz wśr d średniowiecz-
nego rycersrwa europejskiego, był spos b walki konnej , Po rzz pierwszy
zastosowany przez Sarmat w. To właśnie oni w1łraleźli kawalerię, kt ra

ruszala do ataku i z pomocą długich, ciężkich kopii, trzymanych przed sobą

zrzucałaprzeciwnika z konia. V/ pojedynkach walczyli za pomocą długich
prostych mieczy, przystosowanych do zadawania cios w z konia.

Na zakoriczenie przeglądu przedsłowiariskich kultur na terytorium
Ukrainy na\eży wspomnieć o greckich miastach-koloniach na p łnoc-
nym wybrzeżu Morza Czarnego. Ich powstrnie związane jest z migracją
mieszkaric w antycznejHellady w regionie basenu Morza Śr dziemne-
go, kt ra miała miejsce między MII a VI w. P.n.e. Do najsławniejszych
koloni i, założony ch tu w MI w P.n.e. Pruez mieszka c w j oIiskiego Mi-
letu, należała miejscowość na wyspie (w wczas p łwyspie) Berezali koło
limanu Dniestru' a takźe miasto Pantikapajon (dziś w granicach miasta

Pp,t tttsronu r pMDztEJE
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l(cI'cz). W ciągu M i Vw_ p.n.e. na p łwyspie Kcrcz i P łwyspie Thma -''liilrl pojawiły się lniasta'leoclozja, Fanagoria, Gorgippa 1arr"i.,, oo*r,.ł(' l l c rsonez (w grani cach dzisiejs zego S"ewastopola),' 
"^ś 

n^ il.ź"gr.}' i ; -ltlltllu Dniestru - Ęras i Nikonij 
a:Nowe miasta, urząd'zone lta

ivitlIty handel, pośrednicząc międz Ii'rJ-
t ll liczyla wiele stuleci, a położyIy
r r rion koczowniczych w okesie wi
, l Itlwc przedsiębiorczych Grek w s

l'ltlll w; odnaleziono tan7 znaczną
l)()rr z greckich kolonii prowadzony
rv''sk' tybę i sk ry' Z drugiejr,.o,,y,,, zam wienie moznych Scyt wgrec-
' y' rrristrzowie dostarczali drogocenne wyrobyjubire.rkr", oraof,." .irrfo_ly' ll.czynla ze scenami z życia Scyt w (przykładem rnoże być ,ri"aos.i-
lil l l()llc arcydzieto _ złory pektoral -

Przycz lhcyrvilizacj i anrycznej
( lll ll1iejscowej ludności, pośrednio
l )l:lZ gosPodarczy, a co ważlriejsze -
, ywilizacyjne.;, kt ra po kilku stulec
l{rrś ku bizantyjskiej orbicie kulturallrej.

$ 3. odprasłouin skich ia skich
sojuszy plemiennych.

l ł tczątki.Słowiarr sięgają pierwszej połowy rysiąclecia p.n.e-, zaś pierwszel.rllytki,'kt re można po.'.d *r".il u *u,pii*ose zaliczyć do słowiari-
', k i c1-1 kultury materialnej odna.1dujemy .," og.o-.ryln terytorium mię-
'lzy Dnieprem a odrą dopiero w V i iĄ *. 

'i... 
Wtedy tez, w W wicku

1', lj:lwiają się pierwsze wzmiarrki
\\sl)ornlna o nich rzymski his
.' ( lczare i,Jan Malalas, Menand
tr licnr, SyryjczykJan zEfezu j in.
l l \/(' |] 1 Ll tol-' w nałożon e na s ia tkę znaleziskarcheologicznych pozwalaj ą
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llx srvvierdzenie, że w wczesltcj Europie Srodkowo-Wschodniej istniały
cztery słowialiskie historyczno-ktllttlrowe l egiony: dziedzicki - na tere-

nie Polski centrahrej i połttdrliowcj;prrski _w pasie od środkowego Nad-
drlieprza do międzyrzeczaŁaby i Srli rl:r zaclrodzie, trzeci, pierikowski -
od rzeki Doniec Siewicrski do doltlcgo bicgtl Dunajtl z p łnocnyrn pa-

sem pogranicznym na środkowym bicgtt l)rriepru i Dniestru, południo-
wy pas pograr-riczny sięgał zaś aż do poroh w rra Drlieprze; i czwarry ko-
łoczy ski - na lewym brzegu g rncgo Drlicpru i w dorzeczu Desny.

Każda ze wspornnianych kulttrr miala wlasnc źr d|a,wyrastała z cy-

klu poprzedzających ją kultur, kt re rrakladały się na siebie i zastępowały
jedna drr-lgą' powoli wchłaniając r żrrc pod względem etlricznynr ele-

menty: celryckie i germa skie nn zachodzie, bałtyckie i gernra skie na

p lnocy i w centrunl' trackic oraz irariskie na południu, scyryjsko-sar-
mackie, ugro-fi skic oraz irariskie - na wschodzie. O mniej lub bardziej
wyraźnej słowiairskiej odrębności na tcrctlie Ukrainy w okresie Poscy-
tyjskinl można m wić od czasu zaistrlienia kultury zarubinieckiej' obec-
trie znarny okolo pięcitlset lnie_jscowości oraz około rysiąca grob w rypu
zartlbinieckiego, znajdującyclr się na Przestrzeni od Prypeci i dorzecza
Dcsl'ry do środkowego biegu Dnicpru. Powstatlie kultury zarubinieckie.;

datuje się między ko cem lII w. p.n.e' a II w. rr'e. Kwestia idenryfikacji
etnicznej ludności zarubinieckiej pozostlje dyskusyjna; ludność tę uzna-
je się za ltld bałtoslowiafrski bądź prasłowiatiski. V/iękzość badaczy skła-

nia się do poglądu, ze kultura zarubiniecka byla swoisrym nowym rvvo-

rem, kt r1 powstał w trakcie procesu integracji plemion protosłowiari-
skich (rra przykład Scyt w-oraczy wzmiankowanych przez Herodota)
z sarmackimi grupami lasostepu oraz wieloettliczną ludnoś cią zamiesz-
kującą strefę las w, w szczeg lności Baltami i Germanami' Th r żnorod-
ność uwarunkowała istnienie we wsp lnocie zarubinieckiej lokalnych
odmian, połączonych jednak cechami pokrewielistwa typologicznego
w topografi i siedlisk, budowie domostrv, chara kterystycznej konfi gu racj i

naczy(t ceramicznych, w rodzajach ozd b itp.

Zasadnicze zmianyw tej specyficznej kulturze nastąPiłyz nadejściem

kultury czerrriachowskiej (koniec II - połowa V w. n.e.), kt ra jest jed-
nym z najciekawszych zjawiskw historii ziem Ukrainy okresu przed po-
jawieniem się pisanych Źr deł historycznych. obecnie znane jest około
pięciu rysięcy obiekt w kultury czerniachowskiej, przeważnie siedlisk, IZIrana tam pod nazwą Sintana de Murc5
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a ich rozmiesz
rium Ukrainy. o teryto-

rieutowa'e na bylo zo-

kultury sięgala |dawii iRumuniil. Istnieją 
'.r:*;:r znice w i'terpretacji etnicz'ego pochodzenia *.palrroty.r"r,rir.ho.."-

skiej,.przeważa dziś jednak pogląd, żebyIato wieIoetniczrr" kuIn'.", kt -ra jcdnoczyła Ge to-Dak w między Dniestrenr a Dunajem, Sarmat wznad Morza Czarnego i w.z"sny.h Ukrainy.l)rawdopodobniejednym znajważni bjęzycz-
ne.; wsp lnoty czerniachowskiej byli ze Skan_dynawii pt-zez p lnocno_wschod
nad Morzem Azowskinr, od korica
z:rmicszkiwali dzisiejszy Wołyri or
pozostawili po sobie wicle zabytk w
rrycll jest zdania, ze swoistą jednorodrrość kultury czerniachowskiej na-lczy łączyć z faktem istllielria tak zwanego Pa stwa Hermanaryk, _".rnii

idą Got w, kt ra u szczyt w swej
ep w azowskich i Naddnieprza do

zenienia zabytk w kultury czernia_
, lrowskiej mają oIre wyraziste cechy wsp ln e, związane, po.,*p.- a..h-lltllogicznym, kt ry dokonal się w rzemiośle. Wlaśnie w'rym okresie natcryrorium Ukrainy po raz pierwszy
lclazny lemiesz, rozPoczęto wyr b
rllctalurgia oraz riżnorodne rzemio ę

l,,giczne zdobycze tej kultury po mllalająbaclaczom oceniaćjąjako specy-llcz'tą cywilizację lokalną w rodzaju tultury celtyckiej 
"""."."o.j.ki-,/,lc]l.odzie. Zbiegając się z o.kresem aktywnyc'h wpływ w rzymskich w re-

r' l"llie śr dziemnomorskim, kultura czerniachowska ukształtowała się
mskiej cywilizacji, kt ra uczyniła
odobniejak celryckiej) streĘ kon-
o barbarzyiiskim otoczeniem.

, l, l l r i s to r i i p o d n azwą wi e l ki ej *, o,f,T,x'j *: ffi ; 

jf i--.''':il
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władc w step w azowskich - Got

ch d od Dunaju, wciągnęli do swego sojuszu dawnych gockich lennl-

k w ze stepowego pogi"'i"" Ukrainy' Uchodząc przed na1azdem Hu-

n w, Goci w376 r' przeprawili się przez Dunaj' otwieraj4c tym samym

bramę rzymskiego limesu dla fali barbarzyfrc w: od p łnocy Gernran w'

a od wschodu plernion tureckich, ira sko-sarmackich oraz ugrofi skich'

wśr d kt rych prawdopodobnie istniał już w wczas element słowialiski'

'Sr piet-wsz.j poio*i. V w' na ruinach rzymskich prowincji na kr tki czas

po*rt"ło ,,f*r*o'' wodza Hun w Attyli z centrum w Panonii (na tere-

nie dzisiejszych'V/ęgier), kt re rozpadło się wkr tce po jego śmierci (453)'

a resztkiHun woraz ich koczownicrychwsp lnik wwycofaĘsię na ste-

py czarnomorskie i azowskie'

Na przełomie V iM wieku powstał nowy sojusz plemienny pod

wodzą B.,łgarow (lud pochodzenia ugrofiriskiego' ale w wczas juz ple-

,r',ię t,r.".to.1 ęzyczne)' Tycb zś zkolei niebawem podbili Awarowie -
Ugrowie ze steP w dzisiejszego

plemienny w latach sześćdziesiąry

niczego chana o imieniu Bajan ws

tęzrry'*i" to.tniczrry konglomerat - Chanat Awarski' Bizanryj skie Źr dła

z VI i MI wieku częstokioć mylą Awar w ze Słowianami' poniewaz ci

ostatni wykorzystywani byli w wyprawach chanatu jako lennicy lub so-

juszrricy awarscy' 
'V/tedy też, jak

wia się wzmianka o trzech słow

tach), na p łnoc od źr dełWisły, S

najenr aż do źr deł V/isły oraz Antach - na p łnoc od Morza Czarnego

między Dnieprem a Dniestrem'

Dane archeologiczne potwlerdzają informacje zlwarte w źr6d|ach

pisanych, wskazując na fakt, że m

Sklawin wiAnt wukztałtowały
triowo wykrystali zowały się soj usz

Ich hipotetyc zfte n^zw znane Są z ruskich latopis w p źniejszego okre-

su: Polanie _ na Kijowsz czyźnie i KaniowszczyŹnie' Drewlanie -rra ki-

jowskim Polesiu i wschodnim'Wołyniu' Ulicze - na południe od Polan'
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na południowym Naddnieptzv oraz nad rzeką Boh, Tywercy - mlędzy
środkowym biegiem Dniestru i Prutu, Dulebowie _ tt źr6deł Dniestru
iw dorzeczu Bugu, Chorwaci _wKarpatach, Siewierzanie-wp łnoc-
rrych regionach lewego brzegu Dniepru wzdIużDesny i Sejmu. Stepy na
lewym brzegu Dniepru zamieszkiwali Alanowie, Bułgarzy i Słowianie,
zileżni od założonego w MI wieku przezludy tureckie Chanatu Chazar-
skiego, do kt rego jeszcze powr cimy.

ośrodkami, w kt rych koncentrowało się życie sojuszy plemien-
rrych były umocnione siedliska - grody, w kt rych prawdopodobnie znaj-
tlowała się świątynia-ośrodek kultu i mieszkał w dz. BizanĘskje źr dIa
z okresu VI i VII wieku informują, że Słowianami rządzlli archontowie
( stars zyzna) oraz rik owi e (kr lowie). Je dnak,ze już pie rws ze słowia skie
zabytki p iśmienni ctwa ws kazuj ą, że s łowo to ( eś li r ze czywiś cie bylo y -
wane w ,jezyku barbarryic w") szybko zostalo wparte przez germanizm
,,kniaź"z , co zawiera w sobie pojęcie władzy jako przyw1dzwva wojsko-
*"go' Śl"dy dawnych grodzisk z W-VIII w. z głębokimi rowami obron-
rlymi, wałami ziemnymi oraz drewnianymi umocnieniami odnaleziono
w Kijowie, Czernihowie, Zimnym (koło dzisiejszego'V/łodzimierza Wo-
lyliskiego) i in. Charakterystyczne' że grodziska o podobnym systemie
rllnocnieri istniały w tym samym czasie na terytorium dzisiejszej Biało-
l rrsi, p łnocno-zachodniej Rosji (okolice Pskowa), Czechi Polski' obec-
ll,lść broni wśr d znalezisk archeologtcznych wtakich ośrodkach ple-
rr l icnnych świadczy o tym, że wr^z z kniazie'nr w grodzie zamieszkiwały
, 'tldziaĘ zawodowych woj w, nie trudniących się pracąw gospodarsnvie.
l i r k i e oddziały, znane z p Źniej szych źr 6deł p od nazw ą drużyn, skład aĘ

''l1' (w odr żnieniu od plemiennego wojska _ pospolitego ruszenia wszyst-
l lt lr zdolnych do walki członk wplemienia) z lr'lodzie c w nie związa-
lryt-ll ze sobą więzami krwi' oderwanych od własnego domu albo i,ple-
lrIic'tlia, czy|i z|udzi, ktlrzy całkowicie poświęcili się wojnie, a ściślej
rrltiwiąc - napadom na sąsiad w.

39

2 Prasłowiariskie *ktnęgr, *ksnędzt z pragcrmanskiego *kuningaz (konung)
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Z jedtlyrn z hipoterycznych polaliskich ril<s w- Kijem _ latopis wiąże

Powstanie przyszlej stolicy Rusi. opowieść o rym przypomina dość roz-

powszcclrnione legcndy, zajmujące się wyjaśnianiem nazw r żnych miej-

scowości:

,,Polanic tcdv' nricszkając zosobna, władali rodami swoimi [...]' Ibyli trzcj

bracia: jcdlrcmu na imię Kij, a drugiclntl Szczck, a trzccicmu Choryw, a sio-

stra iclr zwala się Łybcdź. [...] l zalożyli gr d w imię brata swojcgo najstarszc-

go i nazwaligo Kijowcm [...]. Alc Kij tcn wladal w rodzic swoinr i chodzil do

i".^r'" - nic wiemy do kt rcgno, powiadłją rylko, żc dosąpil wiclkiej czci od

owcgo cesarza, do ktorcp przychodzil."r

łch kilka wers w latopisu zrodz||o ogromną literaturę, w kt rej do

ich interpretacji wykorzystywano źr dla bizalrryjskie, ormiatiskie, skandy-

nawskie' chazarskie, bułprskie oraz arabskie. W dyskusjach, kt re zapewne

nigdy nie zako1czą się przyjęciem wsp lnego ponad wszelĘ wątpliwość

punktu widzenia, dziś zdaje się przeważać pogląd, zgodnie z kt rym Kij nie

był postacią mityczną, lecz historyczną - wodzem kt regoś ze zjednoczo-

rrych plemion Ant w. Istnieje wiele hipotez, kt re w oparciu o wyr'aźnie nie-

słowiariskie toponimy, po1awiające się w legerrdzie o Kiju, zaPrzeczają\Mo-

dącej roli Polan w założeniu miasta. Być może najdawniejsząwśr d nichjest

scyto-sarmacka wersja, Przedstawion^ Przez polskich historyk w jeszcze

wXVI wieku, kt6r4, założenie Kijowa datowali nl Ę0 r. iprzypisywali to

plemieniu Sarmat w (z wczesnego Pullktu widzenia - przodk w Słowian).

Inną rozpowszechnioną wersją jest hipoteza gocka, według kt rej

Kij w to wzmiankowane w skandynawskich sagach (około [V w.) miasto

<Danparstad [Miasto Dnieprowe] w ziemi Got w>-

Bardzo dyskusy|na jest wersja bulprsko-chazarska' zgodnie z kt rą

Kij w powstał w epoce Clrazar w, a sama nazwa miasta wywodzi się z tu-

reckiego słowa <kiu> _brzegrzeki. Na korn1ść innego wariantu tejże wersji

przemawia ch azarskan zuleKijowa - <SamwatasD, interPretowanaprzez jed-

nychjako związekwyrazowyWysoka Forteca, przez innych wiązana z imie-

niem <Szambatal (<Sambatall), brata lfurbata I, chana, wchłoniętego w MI w.

przez Chazarię paristwa huno-bułgarskiego nad Morzem Azowskima .

1|Povieść ntilionych!n,przcl. ioprac. F. Siclicki''Wroclaw-Warszawa-Krak w 1999'

s. 8 - rcd.l

' Kurbat byl ojccm fuparucha, picrwszcgo chana zalożoncj w latach 68()-681 między

Dunajem a Balkanami Bulgarii.

lllllililn*,,,,

I l lrllll z lacilly zr: [, B;rz1'lrlw, Ili.łtoril [łosji, t l, Wrrszlwr 1983, s tlO _ rcd 
]
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Jak więc widzimy, w dyskusjach historyk w splotły się ze sobą trzy
kwestie: założenie Kijowajako miasta-fortecy, jego funkcjonowanie w roli
centrum plemion Polan oraz przekształcenie w stolicę juz nrniej więcej
rlkeślonego tworu patistwowego _ Rusi. okoliczności pojawienia się Rusi

$ 4. Rusoulie i Ruś w IX-X uieku

|'icl-wsza zrlana dziś wiarygodna wzmianka o Rusach pojawiła się we fran-
l.r jskich rocznikachAtłnlas Bertittialri pod rokicrn 839' opowiadając o po-
't'lstwie bizantyjskiego ccsarza rra dw r władcy Frarrk w, kronikarz, kt -
lt llył świadkiern rych wydarzeri, pisze:

[zc swoimi poslami] pewnc
je, rzn. ich lud _ Rhos, a kt(r_
ładca, nrający rytuł clr;lcanus'

P r zy b ar dzi ej s zcze g łowyrn wypyfywa n i tl, kro n i karz za,ztlac zzt, oka-
ll,l5ję ze <Rosill rrależeli do <ludu Srveon wll (Szweclćlrv) iw rzeczryj-

. r,'''ci lrie sz ukal i przyjltźni, lc'cz byl i zwiadovłcami.
l)icrwszewzmianki rla tetnatRtts ww źr dłach bizanryjskiclr dot1l_

' ' 1 t;rkze drilgiego ćwicrćwiccza IX w. Pisząc o ich rrapaclach rra rniasto
' \z ji Mnicjszej, Arnastryd ę @aĄ i Ko|lstantyl]opol (sŃ), kronikarz cha-

r 'l.tt'ryzt!c iclrjako lud ciziki i okrutrly, o kt ryrrr 
',rviele 

i często się In wi''.

1 ,,,r ;]l::, :;::-
, , ,t lt dr,vuclz r,r.icku
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lvltni trrworzyli nadWołgą związekpoliryczny. Z czasem uległ on slawi-
lrcji i przekształcił się w parist'wo Rus w.

Jako przeciwwaga dla erymologii germafrskiej (skandynawskiej) ist-
llicje tcoria o związku slowa Ruś z irariskimi ludami jednego z region w
Srodkowego Naddnieprza, kt rego obecność poświadcza miejscowa hy-
,ll'tltrirnika: Roś, Rośka, Rosawa itp., zapewne pochodząca od irariskiego
,(lLlxs/roxs)) - jasny. Naz-ryę tę należałoby wiązać - jak sądzą zwolennicy
l('{:o Punktu widzenia - z kt rąś z sarmacko-alaiiskich, potem zeslawizo_
rv:rlrych grup plemiennych' wchodzących do sojuszu plemiennegoAnt w.

Istnieją także zwolennicy słowia skiej etymologii pojęcia Ruś, kt -
rt'wiążąje z prasłowiaIiskim korzeniem <*rud-/rus-)) w znaczeniu jasny,

l r I clrwy''V/ed le h ipotezy Borys a Rybakowa wschodniosłowi ariskie ple-
rllię o takiej nazwie zamieszkiwało te tereny już międryVI a VIII w. Inny
rv:rriant wersji słowia skiej m wi o pochodzeniu nazwy Ruś od Rug w
1,rlłr-rgi>) _ słowia skich mieszka c w łVysPy Rugii (Riigen) na Morzu
lirrlryckim; woj w z Rugii (Rigen) jakoby wzyrvali dla obrony miesz-
l, :r ircy handlowego Nowogrodu.

Spośr d r żnych wymienionych hipotez skandynawska wersja jest
llrjlcpiej ugrutltowal1a, jeśli wziąć pod uwagę og lny kontekst historii
l rlropy tych czas w (D(- pierwszej połowy)o w.), zwanych epoką Wi-
Lurg w. Skandynawskie watahy zawodowych woj w, kt rych na zacho-
, lz ic Europy nazyr,vano Normanami, na wschodzie zaś 

'W'aregami 
, n^ Prze-

lr lrrrie D( i X wieku stały się prawdziwą plagą dla Europy' 'W'ewnętrzna

lllcstabilność wypychała z ubogich, p łnocnych ziem przyszłej Danii,
'lzwecji i Norwegii młodszych członk w wsp lnoty rodowej, kt rzy
''1'tldnie ze zułyczajem nie otrzymylvali w spadku ani ziemi, ani bydła,
rr ięc od najmłodszych lat przygotowywali się do zdobywania środk w
,l, 

' ;lt-zezycia za pomocą brorri. Na wbrzeżach Skandynawii zbierały się
, 

', 
Itlzirły śmiałk w, by w poszukiwar-riu zdobyczy na swoich lekkich stat-

l rcll (a wszyscy Skandynawowie byli zrrakomitymi żeglarzam1) docierać
,|,' lrajodleglejszych zakątk w Europy. Skandyrrawowie podązali lra

'r''ch d Europy gł wnie w celach handlowych, a nie wojenrrych. Przy-
, l,1grly ich ogromne rzeki, przecinające terytoria slowia skie i ugrofi -
'l'ic z p łnocy na południe'Jezioro Ładoga oraz rzeka'Wołchwa były,,bra-

',''1 
wjazdową'' od strony Bałtyku; przez jeziol'o Ilnleri można było prze-

, lr lstlLć siQ stamtąd na Wołgę, płynąc wzdłuż niej dotrzeć rra ziemie Buł-

43
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.,:1siad ww pierwszej połowie D(w., a ich grupa miała charakter stosun-
l'tlrvo niewielkiego i mobilnego oddziału wojska, kt ry narzucił mie.;-
''( ()wym plemionom stosunki lenne bądź sojusznicze. Proces stoprrio-
rvcgo zjednoczenia plenrion słowia skich wok ł Kijowa był rozciągnięry
rv czasie, zako czył się na przełomie X i XI wieku. Legenda Przytaczala
rv Iatopisie wyjaśnia to w znacznie prostszy spos b: w 882 r. przybysz z No-
ivtlgrodu oleg (od szwedzkiego <Helgu>) uśmiercił miejscowych wład-
, tlw i dał początek linii kiąząt kijowskich, osiedlając się w Kijowie i ogła-
,'z;rjąc miasto stolicą swoicłr włości: 

',To 
będzie matka grod w ruskich''.

Za' rząd w olega ijego nastęPcy Igora (alngvan) (882_945) pa -
, t wo R.us w zaczęło nabierać wyraźniej s zy ch ksztaIt6w'V/ szczeg lnoś ci

1,lr'yłączono do niego plemiona Drewlan i Ulicz q a po kilku uwie -
, z<lrrych sukcesem wojnach zChazaramt, podporządkowano także by-
lych lennik wchazalskich-Radymicz w, I{rywicz wi Siewierzan.Jed-
rrrlcześnie uznaly władzę kijowskiego księcia i przyIączyły się w forrnie
l,'cleracji także p łnocnosłowiaiiskie regiony - Nowogr d, gdzie odtąd
z'rsiedał spadkobierca albo bliski krewny księcia kijowskiego' oraz Połock
r SIr'rolelisk. Z czas w olega i Igora pochodząr wnież pisernne traktaty
,,'lwarte z Konstanrynopolem w latach 907, 911 i 941, kt re stały się pierw-
'zyrni politycznymi aktami młodego pa stwa; zadeklarowano wnich
1',lk j, a także okreśIono sPosoby regulowania kwestii handlowych oraz
l ,lll flikt w, w szczeg lności udzielono wzajemnych gwarancji bezpiecze -
',trvr kupcom z Rusi i z Konstantynopola.

ostatlriąwielką postacią tego okresu był syn lgora, Światosław (962-

')/ll), jeden znajbardziej romantycznych bohater w tradycji latopisar-
l'lc'j, książę odważnyo chodzie lekkirn <aĘpardus> (,,niczym lampart'').

,,Chodząc woz w ze sobą nie v'oził, ni kotł w, ani lramiotu nie miał,

.jeno siodło pod głowę kładł Thka tez byłajego druzyna. Nie napedał na
przeciwnika znierracka, lecz zawsze posyłał wyzwanie: ,,Chcę nawas iść!''.

Bizanryjski kronikarz z Xw. Leon Diakon pozostawił pier-ws zy Por-
rl t't kijowskiego księcia:

,,A oto' jaka byla jego powierzchowność: wzrostu średniego, niezbyt
wysoki, niezbyt niski, o krzaczastych br-wiach ijasnoniebieskich
clczach, perkary nos, bez brody, za to z długim i gęsrym zarostem nad

45Rozozurl
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a Po Pokonaniu Morza KasPijskiego
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czy usługami'Jeśii cho-

dzi o Kij w ,o 
'ui'g"ły 

l;' 
"' """l" 

szlaki.tranzytowe dwu najwięk-

szych dopływ w Dni"pr" _ Prypeci i Desny' i właśnie to szczeg lne po_
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Normanowie-Rusowie'topn'owokierowali 
zjednoczeniem ziem' zwlą-

zlnychsiecią hydrograficzną z Dnr
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g rnąlvargą. Głowę mial całkiem ogoloną, Ieczz jedne1stronyzwisa-
ło pasmo włos w _ oznaka wysokiego urodzenia; Potężny kark, sze-
roka klatka piersiowa oraz inne członki ciała były całkiem proporcjo-
nalne, wyglądał jednak pochmurnie i dziko [...]. Białe odzienie od-
r źniało go od otoczeniajedynie pod względern czyscości [...]''6

Śmierć, kt ra dosięgławojowniczego Światosława, była r wnie grvał-

townajakjego Ącie'. został naPadnięty przez Pieczyng w w 97 2 r. w dro-
dze powrotnej z naddunajskiej wyprawy. Światosław i jego drużyna wieźli
znz.czne łupy i wielu jeIic w. lGięcia zabito, a z jego czaszki na rozkaz
chana Pieczyng w, Kuria, zrobiono czaszę okutą złotem'

Nieustanne wyPralvy na Chazar w iBułgar w nadwołża skich7
zmusiły księcia Światosława do podzielenia swoich włości między trzech
syn w Na kijowskim tronie książęcym zasiadłJaropełk, w ziemi Drew-
lan _ oleg, w Nowogrodzie zaś _Włodzimierz. Niedługo jednak trwała
zgodaniędzy braćmi: w 977 roku wybuchł konflikt międzyJaropełkiem
a olegiem. ZaczęIe się wojrra, podczas kt rej oleg zginał. Włodzimierz,
chcąc uniknąć śmierci, zbiegł, jak m wi autor latopisu, za morze, to jest
do Szwecji' Jednakze już w 980 r' udało mu się wr cić z oddziałem V/i-
king w Szybko zdobyl Nowogr d, Połock, potem zaś Kij w, aJaropełka
nakaza| zabić podstępem. Thkwięc od 980 roku, jak czytarny w,,Powie-
ści minionych lat" , ,,Począł władać Wło dzimierz w Kijowie sam jeden''.

Paristwo Rus w nie trwało niezmienione w ciągu p łtora wieku,
kt ry upłynął od panowania Askolda księcia kijowskiego do rząd w'V/ło-
dzimierza. Dzięki zjednoczeniu P łnocy z Południem oraz usunięciu

'' Picrwowz r kozackic5"o oscłcdca istotl1ic ozneczał wysokie urodzellic wśr d lu-
d w stcpu.Jcśli cl'rodzi o innc ccchy ruskiego kięcia to mogly one być nic rylc ccchami
Swiatosława, ilc odzwicrciedlenicm stcrcorypowego wyobrażeniaBizlnryjczyk w o miesz-
kaircach stepu. [Tłum. Tbstimonia ujdauniejs4ch rlziejtitu Slouian: seria grecka' Z' 3: Pisarza
z i W. Srł'oboda

w 965 r. na Ch rzono gł w-
ll cm upadku Cl konicc X w.

syll Swiatosława, wlodzimicrz ostatccznic podbil tę kainę i nałożyl na Chazar w daninę

iilllilu'i*

Pn-ettrcronu r IMDZTEJE
47

l politycznej areny Chazarii znaczniezwiększyło sięjego terytorivm' Za-lr'"vażalne są też istotne zmian
lllll stosunk w między.Wareg
rrcnt skandynawski powoli mies
', r ( )p nrowemu pr zechodzeniu czlo
rvy _język i dostosowaniu się do

i r,' r l l ic rriwno legle językasłowiarisk
r',') llajdłużej utrzymalasię w wvzs
rr'śltid jego ludzi.Jeśli zaś chodzi o
rv byla ona wielonarodowa. O ile
,' ( irckami w 911 r. w imieniu ,,lud

imionach (ak Karl, Ingeld,
cie, podpisanym przez Igora

l'zyslęgę, po raz pielwszy obok Skan-

,.,,uych w tym bal.wnfm k3fe etnicznym, w kt rym podczas pierwsze_
1', ' tysiąclecia naszej ery rodził się n^raa przyrie1 Rusi-Ukrainy
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Zmiany w życi u S łowian'V/schodnich, zachodzące w c iągu D( i X w.,

ws1l(llbrzmiały z og lrrym biegiem historii kontynentu europejskiego'
t )gćllrrie rzeczbiorąc, zt żną szybkością w r żnych jego regionach za-
r lltlclziły podobne procesy' będące skutkiem wciągnięcia narod w bar-
lr.rlzyirskich w strefę wpĘw w rywilizacji greckiej i rzymskiej' aprzede
wszystkim doszło do zaszdniczychzmian w ustroju rodowo-p1emienn1'rn.

,, [Jp aristwowieniu'' narod w b arbarzyriskich towarzy szyła |e galiza-
l ;lr irrstytucji stabilnej władzy oraz Powstanie nowego systemu wartości,
l,rlrkcjonującego owe zmiany.Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu
l(t lścioła, uniwersalnej insrytucji średniowiecza. Chrystianizacja Europy
trwlrła tysiąc lat - od korica wdo ko ca)oVwieku, posuwając się falami
tlrl llasenu Morza Śr dziemnego ku p łnocnym i wschodnim obrzeżom
r' r r rtlpej skiego świata. Misj onarze rzyms kiego patriarchatu między V a MII
wickiem nawr cili plemiona germaiiskie rozsiane na trasie wielkiej wę-
rll'ćlwki lud w między P łwyspem Iberyjskim a Brytanią aż do wschod-
trit:ll wybrzeży Bałtyku, takwięc Rzymowi przypadła rola zwierzchnika
, lrrześcijan Europy Zachodnie1 i Środkowej. Nowa fala chrystianizacji
ytl.ylączyia do Kościoła Rzymskiego także słowiariskie narody Chorwa-
, ji i Moraw, a między połowąXw. a początkiemX wieku także ludność
l )lrrlii, Polski i Węgier.

Misyjna działalność patriarchatu wschodniego (konstantynopolitari-
rkicgo), bardzo intensyr,vna w olffesie [V-M wieku, kiedy schrystianizo-
wlrIto południowe i wschodnie regiony imperium - Etiopię, Armenię,
t ir rtzjg, Syrię i in., r wnież zaktywizowała się w D( i X w. Areną bizan-
ry jskiej aktywności staĘ się Bałkany i Europa Środkowo-'Wschodnia: pod
koniec D(wieku zostali (powt rnie) nawr ceni Serbowie i Dalmatyri-
l'/'ycy,w 864 r' oficjalny chrzestprzyjęli Bułgarzy. Wtedy też miał miejsce

',1licrwszy'' (dokonany przezAskolda) chrzest Rusi. Nie uczynił on z Rusi

1l,rrisrwa chrześcijariskiego, o czymbędzie jeszcze mowa, a tYm bardziej
tllc zadecydował o rym, do kt rego patriarchatu - konstantynopolita -
s k i c go czy rzymskiego _ zostanie ostateczn ie przyłączona Ruś. Jednakże
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,,wyb r wiary'', dokonany w988 r. przez księcia Włodzimierza Swiato-

s ławicza na kor zyść Konstantynopola, ni e wydaj e s ię przypadkowy' Mło-

de ruskie Pa stvvo ciążyło ku orbicic bizanryjskiej zar wno ze względu

na bliskość geograficzną, jak i interesy gospodarczo-handlowe, od dawna

związane ze szlakiem od Wareg w ku Grekom i ogr3lne interesy poli-

tyczne.Poza rym Konstantynopol był w owy1n czasie jednym z najwspa-

nialszych miast świata. Pod wrażeniem jego oślepiajłcego blasku wyrosło

kiika pokole ruskich książąt, kt rzy widzieli w,,rrajświetniejszym im-

perium Romje w'' zienrię obiecaną.

W ten spos b w obrębie szerszej' europejskiej wsp lrrory clrrześci-

ja skiej ludność przyszlejlJkrainy znalazła się wjej grecko-bizanryjskim

odłamie. Liturgia bizanryjska, greckie kanony obowiązujące w sztuce sa-

kralnej, uczoność i sryl religijności wytworzyĘ fundament ruskiego świata

kultury oPartego o bizanryjskie wzorce' przypominające kulturę łaciri-

skiego Zachodu jedynie w og lnochrześcijariskich elementach. Pod zrra-

kiem cyrvilizacji bizanryjskiej, to zn czy w systemie jej wzor w kultury

kształtowała się zar wno instytucja paiiswa, krąg pojęć społecznych,

światopogląd, jak isystem wartości mieszka c w Rusi - od wielkiego

księcia do niewolnika. Dlatego teżrozdział tenwarto zacząćod spojrze-

nia na to, kiedy iw jaki spos b przyswojone zostały te stereotypy, kt re
powoli stawały się'własną, orgatriczną normą. Rozdział ten obejmuje

wydarzenia rniędzy ko cem X a początkiem X[V wieku' czyli okres po-

wstania, rozkwitu i upadku Rusi Kijowskiej, albo - jak okeśla to trady-

cyjtra historiografia ukrailiska - epokę książęcą.

$ 1. Ruś Kijowska: pa stwo i luilzie.

Chrzest Woilzimierza u legenilzie i rzeczywktości.

Żr d|zwzmiankujące o chrzcie Rusi Ęją pewien paradok: zabytki pi-

śmiennicwva bizantyj s kiego wyraźnie odnotowały nawr cenie się Askol-

da ijego drużyny w latach sześćdziesiątych D( wieku, ale niemal nie ko-

n-rentuj 4 ofi cjalnego przyjęcia chrześcijarist wa zaWłodzimierza Świato-

sławicza (988). Latopisy ruskie o przyjęciu nowej wiary przez Askolda

P o o z N.ąxL r u c'W l LI 7'AcJ I B I 7.AN'łYJ s Kl E]

w og le ,,nie wiedzą'', podnoszą natomiast do rangi dogmatu rolę V/ło-
dzimierza - pierwszego chrzciciela' Pr bując wyjaśnić tę ,,zrnowę mil-
czenia", badacze przypuszczają, że zbeletryzowana' barwna historia

',chrztu Włodzimierz a" zostaĘa wprowadzona do tekst w konikarskiclt
aż w sto lat p źniej - pod koniec)Q wieku. opierała się ona ze swej stro-
Iry na kilku wcześniejszych opowieściach (<skazaniiju) z lat czterdzie-
stych )C w. Były to utvvory o charakterze publicystycznym, mające na
celu dowiedzenie nieza|eżności Cerkwi ruskiej od greckiej. Ruś z punk-
tu widzenia autora (autor w?) rych utwor w to pa stwo wielkością i po-
tęgą dor wnujące Bizancjunr. Sam zaś'V/ł odzimierz upodobniony został
clo cesarza Konstantyna'Wielkiego: tamten sprawił, że chrześcijaristwo
stało się religią pa stwową Imperium Rzymskiego, ten zaś oficjalnie wpro-
wadził chrześcijaiiswvo w swoim parisnvie. Stąd też chrzest'V/łodzimie-
l Za traktowano jak sakralną cezurę między prelristorią - czasami poga -
skimi, kiedy mieszka cyRusi byli <ciemnymi pogalr'rnri> - i nową, chrze-
ścijaliską epoką, kt ra symbolizowała przejście od ciemności ku światłu.

Kościołowi bizantyjskiemu w tym schemacie wyznaczono skromną
rolę biernego wzorca.Wedle legendy utnieszczonej w latopisie, a oPartej
o Skazanije, chrzest poprzedzony był długotrwałym wybieraniem wiary:
książę oraz bojarzy wysłuchali misjonarzy _ Bułgar w rviary mahome-
r:rriskiej, ,,Niemc w z Rzymu [...] posłanych od papieża, Zyd6w chazar-
,kich", to jest wyznac wjudaizmu oraz 'Greka, filozofa,, z Bizancjum.
Nrstępnie książę rozeslał ,,męż6w zacnych i roztropnych w liczbie dzie-
'.ięciu'', by odwiedzili r żne kraje i przypatrzyli się ich wierze. Ci zaś po
1'tlwrocie oświadczyli'Włodzimierzowi i jego druĄ'nie, że nie ma na świe-
, lc wiary lepszej aniżeli grecka.

V/ątek wyboru wiary na|eży do motyryv w wędrownych; legenda
rrlilwi, że chazarski car Bułan tak samo przyjmowałjudaizm, wysłuchaw-
''ly afgument w wielu misjonarzy, a Skazanije o chrzcie 'Włodzimierza

1r'st podejrzanie podobne do analogicznej opowieści o nawr ceniu bul-
11'rrskiego cara Borysa. V/ istocie bowiem wątpliwe, by problem ,,wyboru
rvl:lry'' m gł się pojawić w kaju, kt rego mieszkaIicy od co najmniej stu
l,ll wyznawali chrześcijarisrwo. od czas w Askolda liczba wyznawc w
rl, 'rvcj religii powoli rosła, obejmując zar wno członk w drużyny ksią-
.',,', tj, jak i warstwę kupiecką. W Kijowie pod koniec D(wieku na grobie
,''l l' i tcgo przez olegaAskolda została wzniesiona chrześcijariska świąty-
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nia pod wezwaniem świętego Mikołaja (przypuszcza się, że tym właśnic

inrieniem ochrzczony został Askold), zaś w pier-wszej połowie Xw: - cer-

kiew św. Ilji <nad Ruczajem>. Chrzcścijanką była wdowa po lgorze, kiężna
olga, ochrzczona jakoby przez samego patriarchę z udzialem bizanryj-
skiego cesarza podczas wizyty w Konstantynopolu w latach pięćdziesią-

rych X w (dokładna data tego wydarzenia pozostaje kwestią sporną).

v/ 959 roku olga nawet zwr ciła się do rliemieckiego cesarza ottona
I z prośbą o ',wyznaczenie [dlajej ltldu] biskupa i księży'' (,'episcopum et

presbiteros [...] ordirrari"),conlaczy, ze miała zamiar objąć chrztem całe

parisrwo. Plan ten jedrrak rrie został ttrze czywistniony. Adalbert z Tiewi-
ru, plźniejszy arcybiskup magdcburski, kt ry w 9 2 roku przewodni-
czył nrisjiwysłanej na Ruś' po kr tkilrr pobycic w Kijowie zmuszony został

do ucieczki stamtąd 
',cum 

magno labore'' (,,z wielką trudnością''). Zano-
tował kr tko , że ,,niczego nie osiąglrął'', bo prośba księżnej, ,jak się oka-

zało,byla rzekoma'' (,,ficte, ut claruit''). Przypttszcza się, że przeszkody,

kt re napotkali nlisjonarze były bardziej obicktyrvne niż niezdecydowa-
nie księżnej, bo właśrrie lra te lata przypada początek pogairskiej reakcji,

kt ra zapanowała po dojściu do wladzy syna olgi, rzeczn1ka poga stwa,

Światosława. Na czas jego rząd w przypada fala arrrychrześcija skiego

terloru' kiedy zburzono tak'Źe wyżej wspomniane, pierwsze świąĘnie.
Kolejny wybuch nastroJ w anrychr_ześcijariskich przypadł na Począ-

tek rząd w syrra Światosława, V/łodzimie rza, kt ry od razu po wstąpie-
nitr na tron l<siążęcy (980) ogłosił Irowy pogairski panteon Rusi, zbudo-
wał obok książęcego dworu w Ki;'owie pogariską świątynię z sześcioml
posągami' prawdopodobnie przedstawiającymi najważniejsze b stwa sze-

ściu plemi on słowia skich : Polarr, Drewl an, S iewierzan, Dregowicz w,

Krywicz w oraz ilme skich Słowien w.

osiem lat na Wzg rzu Strrokijowskim naprzeciwko książęcego
dworu stała wzniesion^ Przez 

'V/łodzimierza poga ska świątynia, będąc

uosobieniem ostatniej fłli poga srwa Parisrwo ruskie otoczone przez
c hrześc ij aris kich sąs iad w _ Pol ak w, Czech w Bułgar w, Bizantyjczy -
k w_ stało u progu zmian, kt rc miały ostatccznie wProwadzićje w kląg
cyrvilizacji chrześcijariskiej. Bezpośrednim bodźcem stały się jednak kwe-

stie dynastyczrre. Jesienią 987 roku gł wrrodowodzący wschodnią armią
bizantyjską, Bardas Fokas ogłosił się cesarzem;wkr tce potem uzurpato-
ra uznała Azja Mniejsza, Armenia oraz Gruzja. Prawowitemu wladcy,

P on zNłtxttu C\'WI LI7"ĄCJ I BIZANTYJ sKI E]

l)azylemu II B łgarob j cy (976-1025) grozila katastrofa, zwr6c1ł się więc
z prośbą o Pomoc do księcia kijowskiego, wysyłajac do niego poselstwo
'limą987-988 r. IGiążę przystał napropozycję, ale pod warunkiem, że

l}azyli II odda mu rękę swojej siostryAnny; do umowy został wniesiony
jcszcze jeden punkt -'V/łodzimierz zobowiązywał się ochrzcić ,;wraz ca-

lym ludem swego kraju, a to lud |icztty" (ak napisał jeden z wrzesnych
wschodnich autor w).

Wiosną 988 r. sześciotysięczna armia Rus w wraz z wojskiem cesa-

l r'a' rozblła siły zbrojne Fokasa. Ti.on został w ten spos b uratowany, ale

lhzyli II nic spieszył się z wydaniem <PorfirogenetkiD, to znaczy kr lew-
,,ko urodzonej siostry zabarbarzy cę. Jednakże wyPrawa zbrojna Wło-
,V'imierza na Chersonez (Korsuri) skłoniła bizantyjskiego władcę do
llstępst'dv. Miasto bowiem zostało zdobyte i splądrowane, co dla Konstan-
r yllopola było widocznym ostrzeżeniem, że ze stolicą imperium'Włodzi-
r l l icrz uczyni to samo. 

'Włodzimierz 
zaś po otrŻymaniu ręki <Porfiroge-

rlt'tki> Annywyruszył z powrotem do Kijowa. Czas i miejsce jego chrztu

I 
X )Zostają dyskusyjne' natom iast przymusowe lrawr cenie mieszka c w

l( r jowa zaraz po wyprawie korsuriskiej latopis datuje na 988 rok, w taki
,'trl spos b opisując to wydarzenie:

,, G dy przyszedl fWodzi mi e rzf , r ozkazal bałwany wyrvracać : owe roz-
siekać, a inne w ogie wrzucić. Peruna zaś kaza| przywiązać koniowi
clo ogona iwlec z g ry przez Boryczewo do Ruczaju; dwunastu mę-
ż w postawił, żeby bili [go] kijami. [...] Potem zaś Włodzimierz po-
shł [go c w] po grodzie, m wiąc: ,,Jeśli nie przyjdzie kto jutro nad
rzekę, czy bogaty, czy ubogi, czy biedaĘ czy niewolnik - przeciwni_
kicm mi będzie''. [..'] Nazajutrz zaśwyszedlwłodzimierz z popami
l csarz wny i z korsuIiskimi nad Dniepł izeszlo się ludzi bez liku.
Wlcźli wwodę [...]; PoPi zaś stojąc odprawia|i modlirwy. I była radość
rl;r Iriebie i na ziemi widzieć ryle dusz zbawionych;''1

Icśli chodzi o radość, to można sądzić, że kronikarzją wyolbrzymił.
r l r l yst irllizacja bowiem w calej Europie odbywala się nie bez przeszk d,

1', 
,l , 'llywala nawet ogniska oPoru. Ruś nie była wyjątkiem od tej reguły.

'll\urictninionychlat,przel. ioprac.F.Sielicki,Wroclaw-Warszawa-Krak w1999,
, ', , ,,1 lctl ]
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Mieszka c w Nowogrodu udało się ochrzcić dopiero w nastęPnym roku,
i to po stoczorrej walce. Prawie sto lat p źniej latopis odnotowuje wybu-
chy poga skiej reakcji w Nowogrodzie, w ziemi rostowskiej i w Kijowie.
Najbardziej konserwatyrłmy z obrządk w - poch wek - zachowywał ele-
menty poga skie aż do przełomu )CI i)oII wieku.'Wyrazisrym przykła-
dem powierzchownego zakorzenienia chrześcija skiego światopoglądu
są poga skie reminiscencje zawarte w Stowie o putku 13ora (koniecXII w.):

autor praktyczrlie nie wspomina symboIiki chrześcija skiej' często nato-
miast odwołuje się do pogariskiej, przywołując imiona Daźboga,Welesa,
Chorsa, Strzyboga i in.

***

od czasu chrztu'Włodzimierza to Cerkiew przede wszystkim uPo-
wszechniała ku Iturę pisaną. Poj awienie się alfabetu cyrylickiego, jak wia-
domo, wiąże się z takzwznąmisją morawsĘ Konstann7na (imię zakonne

- Cy.yl) i Metodego, braci z greckiego miasta Saloniki. Podczas pracy
misyjnej na Wielkich Morawach w latach sześćdziesiątych D(wieku bra-
cia na podstawie greckiego alfabetu stworzyli pierwszy słowiariski alfabet
oraz wykonali i spisali pierwsze przekłady Ewangelii i Psałterza z greki
na język słowialiski. 'Wedle sl w mnicha Chrabra, autora bułgarskiego
traktatu o titerach (przełom D( i X wieku) Słowiarrie przed przyjęciem
chrześcijarist'ra nie znali ul<siąg', to znacty Pkma Śtuiętego,umieli jednak
|iczyćiwr6żyćz linii i nacięć. NatomiastZywor Cyryla i Metodego, albo
tzw. Legendy Pano skie, przypisywane uczniowi Cyryla, Klemensowi
ochrydzkiemu, opowiadają, że podczas pobytu w latach 860-861 w Cher-
sonezie' tw rca alfabetu słowiariskiego widział tam Ewangeliarz i Psalterz,
<ruskimi literami pisane>, i to właśnie na rych literach oparł sw j alfabet
(część badaczy u znaje ten fragment Zyuotu za p źniejsząwstawkę).

Jeszcze przed wprowadzeniem wspomnianego alfabetu, na Rusi spo-
radycznie wykorzystywano grekę, o czym wspomina takze Mnich Chrabr,
wskazując na niewygodę użycia greckich znak w dla oddania słowiari-
skich dźwięklw <bez przysposobienial (co jest zrozumiałe, bowiem je-
zyk grecki nie zna wielu dźwięk w, charakterystycznych dla Słowian).
Dziś dużą popularnością cieszysię hipotezao tyrn,że pierwotną fazą<ęrzy-

lllilfuii,'',, ,
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sposobieniall''"""*''[{'""^';'r;;ą}1f; 

#ilr|t*:::,.#
etu z dodatkieln czterech specyficznyclr słowiariskich

lrtcr: B, )K, tII, lU.
V/edług latopisu szkolną (<knyżno) oświatę zapoczątkował Włodzi-tllierz, kt ry od razu po przyjęciu chrztu przez kijowian ,,posyłał też za-llicrać u znakomitszych ludzi dzieci, i dawać na naukę w księgach,,. Thk/'ll)oczątkowano wychowanie ,,męż w uczonych", 

" 
* poło*i. )Q wie-krl powstaĘ pierwsze zabytki ruskiego piśmieIrnictwa, pochodzące ze

'lrldowiska kościelnego- Jednocześnie giafitti na murach Soboru Sofii
rv Ęowie, nowogrodzkie gramoty r'n ko.z. brzozowe1,napisy i pieczę-
' lc lIf, budowlach i broni świadczą o tym, żewtedy własni., *>o'*i.t u
l' r r ltura pisana stała się zdobyczą takźe innych warsrw ludności.

l(outury gmachu patisłwa w XI wieku'

ly1l wczesnej ruskiej pa snvowości rnożna rrajog lniej określić jako pa-tlylrrorrialny, to znaczy ustr j polityczny,wkt rym ił^dz^ayn"rtii ir-llrl1ącej i podporządkowane jej terytoriun' uważane były zarri".or"^"rl-
l l(" Prawo dow|adzy miał kazdy członek panującego domu' a po śmierci
l., 

'lt, 
jr 

one międzyjego syn<iwjako wspoł-
u( 7cs

'l.l,.lr 
tunr, sięgająca'korzeniami poga -

l z t l c go c z ło n ka p an uj ąc e go r.o 
" 

o. T,;:T ;: ffi-*: l,i'Tł ;"r] J.i^i:
"'lIl('zll tak samo oczy-'Viste inie pocllegające wątpliwości, jal p..*o do
,l t rcclzi

: lt:'t iil.i;;;1;;'JJ--iffi::il:
r 
' ', l l, a e uwazano za jej matcrieln" prz"i_lrlzclIl'c, to znaczy zgodnie z archaicznymświatopogiądem' bylo i""po-''r''rlIlitl uzależnione od zdrowia wladcy jego powodzenia, Iosu, zacho-,,,,rrril itd-

Zgodnie ze stwierdzeniem ołeksija Totoczki, na kt rego koncepcji
r ,'ll511y72 jx6h opiera autor niniejsz.go ,rryrt, charakterys{rLę .,..o.,i-.l l, ll struktur władzy,podwaliny, na k1 rych funkcjolrował"'n"s ri;..*-
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ska, ukztałtowały się wok ł metafory rodziny z.jej zbiorowym (rodzin-

nym) prawem władania <Ziemią Ruskąy'' Zgodnie z logiĘ tej zasady'

-1'oyzr"..ri" jednego członka rodu kosztem innych (<samowładzal,) zde-

cydowanie nie było pochwalane: granice władzy uważano za uświęcone;

każdy książę musiał je zachow}wać, nie przekraczaj4c ugranicy bratniej>

suwerenności. Idee <braterstwa) wszystkich reprezentant w dynastii znaj-

dowały oparcie takźe w doktrynie Kościoła, zgodnie z ktlrąchęć zwięk-

szenia zakresu władzy to działanie przeciwko opatrzności Boskiej3 '

R wnolegle w ramach wyob rażeil' o r wności wszystkich czlonk w

rodu ukztałtowała się - prawdopodobnie od połowy X wieku - idea

starsze swva (<starijszynstl'va>) księcia-o3ca ((starszego>), co dawało mu

prawo do kijowskiego (<starszegol>) tronu i pewną władzę nad młodszy-

mi: braćmi, synami, krewniakami, wnukami' Thk więc ustr j poliryczrry

rra Rusi w )o wieku przewidywał istnienie szczeg lnego, ,,stołecznego''

księswva udzielnego - kijowskiego, kt rego władca otrzymyłvał status

(starszego'), czyli <wielkiegol kięcia'
Stosunek poga skiego i chrześcijaliskiego wymiaru w postrzeganiu

osoby księcia i charakteru jego władzy ulegał modyfikacji w ciągu K wie-

ku, w szczeg lności podczas rząd6w syna'Włodzimierza,Jarosława Mą-

drego (1015-1054) oraz jego bezpośrednich następc w'

Wyraźną oznaką ,,imperialnych ambicji'' Kijowa było wzniesienie

wspaniałego soboru Sofii. Murowana świąrynia, kt ra do dziś jest ozdo-

bą miasta, została wzniesiona przez Jaros|awa Mądrego między 7037

a 1044 r. (według irrnej wersji, powstała w 1017 roku na miejscu drew-

nianej świąryni pod rym samym wezwaniem, zbudowanej przezVłodzi-

mier za Świato s ławi c za, spalonej plźniej przez P ieczyng w)' Swiąryn i a

pod wezwaniem Sofii_Mądrości Bożej, gł wna katedra kljowskich }<sią-

żąt,bezpośrednio nawiązywała do świąryni pod rym samym wezwaniem

w Konstanrynopolu. Sofia konstanrynopolitariska, zbudowana w M wie-

ku, a w D( ęstwo chrześcijaristwaiol *';'J::,'..,władzyJarost. *'o*'*_:T"il',:?

rwszego chrzcicielol. Ch że świąty-
Mądrości Bożej, analog' 

"j, 
zostały

Nowogrodzie (1040_1050) oraz
re za.wsze pretendowały do nie-

Greccy budowniczowie, ktlrzy wznosi l i i ozdabia li świ ątynię Jaro-
sl:twa wKi;'owie, powt rzyli kompozycyjne iartysryczne środki bizan-

\V'lIlcgo przy chrzcie, miał własne książęce imię z repertuaru pogariskiej
rrrtl t lponimii, i takwłaśnie nazywali go wsp łcześni, na podstawie same-
lil l lllllenla wynosząc go ponad og ł.

lr! ) 
I 

)(
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2'Wc wsp }czcsncj historiografii, poświęconej historii Rusi, zjawisko to okrcśla się

także "rodzinnym 
władanicm'' (o.Pricsniakow), ,,suwcrcnnością zbiorową'' (vlPaszuto)'

: r:l,i:ffi:#*[ii::
a idcę autorytcru własności

prywamcj i indy;vidualncgo dziedziczcnia'
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Chrzest'Wło dzimierza Światosławicza or^z jego małże stwo z (Por-

firogenetką> - siostrą ces^rza bizantyjskiego wProwadziło kijowskich

właclc w do <chrześcijariskiej rodziny)) władc w europejskich. Fakt ten

gwara P lnotY euroPej-

skiej, kiego kraju m gł

stać si ntium>) w takich

flormach, kt re w wczas powszechnie akceptowano: granice jego Pano-

wania tlważane były (choćby nominalnie) za nienaruszalne, wojowni-

k w biorąrych udział w konfliktach zbrojnych brano do niewoli, ale nie

stała się udziałem takźe ruskich kiążąt. Spośr d c rek samegoJarosława

Mądrego, zwane8o niekiedy ,,teściem Europy'" Anastazja była żoną kr la

węgierskiego' Elżbieta - norweskiego (a po jego śmierci powt rnie wy-

szłi za mąż zakr |aDanii), Anna zaś - francuskiegoa . Śluby dynastyczne

sprzyjały aktywizacji stosunk w dyplomarycznych oraz nawi ązaniu przy -

jacielskich stosunk w polirycznych i osobistych kontakt w. Dla przykła-

du na dworzeJarosława Mądrego w Kijowie w r'żnych okresach zamiesz-

kiwali kiążę norweski Ilarald Hardrade, przyszĘ kr l, ubiegaj4cy się o re-

kę Elżbiery, bratankowie kr la Węgier, Stefana I Świętego (starszy z nich

plźniej stanie się kr lem, zięciem Jarosława); synowie kr la Anglii, Ed-

mundaZe|aznego. Na pierwsze dziesięciolecia )o wieku przypadajanaj-

wcześniejsze opisy Kijowa dokonane przez cvdzoziemc w - biskupa

Brunona z Kwerfurtu, kt ry podążal przez ziemie włodzimierza Swia-

tosławicza z misją do Pieczyng w, arrybiskupa lhietmara z Merseburga

(ten ostatni w swej kronice pod rokiem 1017 umieścił opis Kijowa, kt ry
zaczerpnąl z ust naocznych świadk w- niemieckich najemnik w, biorą-

cych udział w walce spadkobierc w o tron ojca). opisując ,,stolicę Kr -

Poo zN,ąntu cYWILI7-AoJ I Brh NwJsK]EJ

lcswva Rus w'', Thietmar m wi, że zamieszkuje tu ,,niezliczona liczba
ludu'', jest ponad czterysta cerkwi iosiem rynk w. Nawet jeżeli przez
cerkwie autor rozulniał niewielkie domowe kapliczki, to itak uderzaje
swoinr rozmachem zmiany cywilizacyjne, kt re nastąpiły podczas pano-
wrnia Włodzimierza iJarosława. Dlatego też logicznie umotyvvowatre wy-
tlaje się Petetyczne kazanie Stou,o o prawie i łasceHilariona, prezbitera cer-
kwi książęcej Spasa na Berestowie, zwr conego doJarosława ijego ro-
tlziny:

,,Pochwalmyź i my, wedle naszej mocy małymi pochwałami tego, kt ry
uczynil rzeczy wielkie i zdumiewające - naszego naucryciela i wycho-
wawcę' wielkiego kagana naszej ziemi wlodzimierza, wnuka starego
Igora, syna zaś sławnego Światosława, kt rzy panując wswoich lataih
zasĘęli męswem i dzielnościąw wielu kajach, a dzięki zwycięswom
i sile wspominani są [jest ,,się''] teraz i slawieni. Nie wmałym bo-
wiem i nieznanym kraju panowali, lecz w nrskim, o kt rym wie-
dząi stysząnawsrystkich czterech kraricach ziemi [podk' NJ'].''5

We wspomnianym kazaniu Hilarion po raz pierwszy akcentuje sto-
ll'r zrlą funkcję Kijowa. 'W poprzedniej, poga skiej rnentalności pojęcie
,'',trllicy'' nie istniało: ponieważ palisrwo było personifikowanew osobie
rvl.rtlcy, to stolica znajdowała się tam, gdzie rezydował on sam. Thk więc
lrlr'.r ,,stolicy'', podobnie jak iwspomniana wyżej rozbudowa Kijowa,
,vywtldzi się z por wnania z Konstanrynopolem. Jednakze samo posta-
,r'r,'llic Prob|emu można uznać za pierwszysygnal oddzielania się w świa-
, l,' r l t, lści pod danych osoby władcy od instytucj i paIistwa.

|cszcze bardziej wyraźnym krokiem na drodze do depersonifikacji

'vl.r,lzy stał się spisany z inicjarywyJarosława Mądrego pierwszy kodeks

|,l rrv l)rawda ruska. Rzecz jasna, regulowanie konflikt w między wol-
lryrrrl, rćlwnymi wobec prawa mężami mialo miejsce w społeczerist'wie
l l 

'l 
l' t\V( )-plemiennym i wcześniej, w oparciu o ustne (prawo))' objaśniane

;,l ,', z k;rpłalr w. Wraz z rozwojem stosunk w właściwych dla wczesnej

|'rlt''trvrlwości <prawo> to stalo się pierwszym źr dłem dla norm prawa

l'l ,lllt'l',(); t<l ostatnie wśr d germariskich narod w Eur'opy Zachodniej

| | lrlIlt W. Hrynicwicz' Chrystus zmaruuychvstal' Motytuy paschalne w piłnach metro-
y"ll1 ll,tt t,ul (,\I u. ). Pzeklad pism z oryginalu cełkktnoslouianskiego,warszawa 1995, s. ] 93-
I'rl ,,,1 

I

Ą Wyjeżdżając do Francji, /urna Jarosławn a zabralz słowialiski Elłon3eliorz, umicsz-

,zony paiii"i w katcdrz" w Rcims jako rclikwia kr lewskicgo domu; podczas koronacji

p źnicjsi właicy przysięgali na te n kodcks' znany p od nazwąEuangeliaza z Rcims (zacho-

wal ,ii.todzis;. fWcdługinncjwcrsji rękopistenznalazlsięweFrancjldopicrow1574r
i dopiero od tcg,o czasu byl używanyjako Biblia koronacyjna _ Le texle du Satte. Por.: L
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określatro łaciriską nazwą <Lelo> (dosłowrrie - (Prawo)' w tradycyjnym

przekładzie - <prarvda>), a wśr d Słołvian - słowem <prawda>' Według

Latopisu ttowogrodzkiego,Jarosław, umocniwszy się po śmierci ojca i walce

z bratem Świętopełkiem na tronie kijowskim, odprawił do domu oddział

z Nowo3rodu, na kt rym się opierał poclczas walki o Kij w ze słowami:

,,Za tągramotą podążajcie, kt rą dla was spisałem, ijej się trzymajcl'e"'

Dalej w latopisie pod tytułem A to jest prawc]a ruska umieszczony został

tekst tak zwanej PrawdyJarosława,skladający się z osiemnastu artykuł w,

określających sposoby karania r żnego rodzaju przestęPstw wobec osoby

- od zemsry krwi za zab jstwo do kar <za obrazę>'

Jeszcze za życlaJarosława Mądrego (prawdopodobnie po 1036 r')

wspomniane artykuly zostały uzupełnior).e przez dwa kiążęce statury Sta-

nowiące o sposobie pobierania kar sądowych za obrlzę i kradzież, a nie-

długo po jego śmierci (1054) synowie Jarosława wnieśli ważne uzupeł-

nienie, zamieniając zemstę krwi na urykup (w p Źrriejszych zabytkach

prawa określany jako <hołowniczestwo)G). Uzupełnienia poczynione

w pierwszym ćwierćwieczu )CI stulecia, regulujące zotlowiązania kredy-

towo-dłużnicze , ostatecznie ukztałtowały og lny kodeks praw, znany pod

nazwąobszerłn Prą.wda ruska. Normyjej stosowano rra całym tełnorium

Rusi Kijowskiej nawet po jej upadku; stare (ruskie prawo)) na Rusi Halic-

l<lej zaczęło być wypierane dopiero w latach trzydziestych XVwieku, a na

ukairiskich i białoruskich zienriach'Wielkiego lGięswva Litewskiego - mię-

dry |tarni czterdziesqrmi a sześćdziestątymi XVwieku, na terytorium'Wiel-

kiego lGięstwa Moskiewskiego zaś po zawvierdzeniu Sudiebnika w 1'497 r.

Podobnie jakwe wspomnianych wcześniej zabytkach prawrrych in-

nych narod w, w Prawdzie ruskiej nadmyślą prawną ciąży jeszcze archaicz-

na procesualna symbolika z pogariskimi wyobrażerriami o istocie prze-

stęPstvva i kary.Jednakże uszczeg łowienie norm regulacji spraw klymi-

nalnych, spadkowych, rodzinnych oraz stosunk wwłasności pokazuje,

że w procesie socjalizacji człowiekjako osoba wyraźnie uwolnił się spod

opieki rodu. Nadz r rrad zachowywaniem nornr wsp łżycia gwaranto-

walrz władzakiążęca: jej aparat administracyjno-sądowy był uprawniony

do sądzenia w imieniu księcia.

(' 
[W dawncj polskiej tcrminologii prawnej odpowicdnikiem tego tcrminy byla

ugł wszczyznar, _ red.]
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lWilka ksiqżqt o <kijowski uilział> - <pryczastia> (XII-XIII w.)

|.rrosław Mądry zdobył tron kijowski wdramatycznej walce zbraćmi,

1,' i l l iekźe jego panowanie upĄ.neło bez konfl ikt w wewnętrznych' Umie-
r rj;1c (1054) podzielił testamentem miasta między swoich pięciu syn w.

,, l|l'eterstvvo imiłość>, kt re miały łączyć cz|onk w kiążęcego domu,
ll lt()mafycznie wynvarzając jedność terytorium jako wsp lnego przed-
lrrrr ltu rząd Ę nie wytrzymaĘ pr by czasu.Już na przełornieXI i KI wie-
l rl tlrożna zalważyć nowy spos b traktowania przezksiążąt podleglych
rltt ziem, oPartych na poczuciu własności ind1r,vidualnej. Stoprriowe
lllllilżenie się bocznych linii rod w (akaż& z nich zyskiwała świado-
rr,lść odrębnego rodu), wprowadzilo do stosunk w między kiążętami

1,, ';ęc.ie <ojcowizny> ((otczyny))) - ziemi, na kt rej umocniła się pewna

1' rl'1ź rodu.'V/nukowieJarosława na swym pier-wszym zjeździe (<snem>/

'r' l()97 roku' zawarli ugodę, zgodnie zkt rąwsp lna do tej pory <ojco-

,' lztlltll została podzielona n^ trzy odrębrre <ojcowiznyl starszych linii
' l, ltr111J2165|x1ya - Iziasławicz w, Światosławicz w i 'Wsiewołodowicz 

w.

W r t'l r spos b po raz pierwszy ogłoszono zasadę dziedziczenia podległych
.l,'rrI: ,,Każdy niech włada ojcowizną swoją''.

I)ostanowienia zjazdl w Lubeczu w 1097 r. ur4acniały się pośr d
.' llllicszek i przetasowafr. Jednakze od połowy KI wieku zasady podzia-
l'' l'yIy już raczej stałe. Do prawnuk w starszego zJarosIawiczlw -Izia-
l rrt,'r _ należało księstwo turowskie, podzielone p1źniej na dwie części -

1111,rr,vskĄ ipiiisĘ, kt re z kolei uległyrozdrobnieniuna jeszcze mniejsze
, r' l ', l, r ly <ojcowizny> z ośrodkami w miastach wołyriskiego Polesia - Ste-

1 
, lr l rr l' ()zetwertni, Grodnie, Dubrowiry Nieświeżu. Ich właściciele z ry-
,,llrllri kiąząt nieświeskich' grodzieIiskich, stepariskich i in. są wzmian-
l, rt .r l l i w Źr dłach korica XII -KV w. Rody te powoli wygasaĘ (wyjątek
t rllr lwił r d Czetwerryriskich, reprezentant w kt rego spotkamyjeszcze

i l l ',l tt ltlicach tego zarysu w plźniejszych czasach).
l )tl rodu drugiego z braci- ŚwiatosławaJarosławicza _ nalezało księ-

r,,'r r 1 7g;_n|fugwskie. od imienia syna Światosława, olega, ta czernihow-
l l lrllllr otrzyttała nazwę olegowicz w. w)ilI-KVw czernihowscy

r l |' 1' r l w i c Ze zap o czątkow ali r ozgałęzioną wsp lnotę właśc ici el i drobnych
l 'll,''l\V rrdzielnych wp łnocnej części starego księstwa czernihowskie-
i',, rl.r Sicwierszczyźnie; to od nich pochodzi wiele znanych rosyjskich
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rodzin, jak V/oIko scy, Oboleriscy, Tiubieccy, Karaczewscy, Odojewscy,
Boriaryriscy i in.

Potomkowie kij owskiego księcia V/łodzimierza Monornacha (1 I13 -
l 725), sy na t rz ec iego ze s tarszych Jaros ławic z w,'Ws iewołoda, zap ocząt-
kowali dwa potężne odgałęzienia - Monornachowicz w Jurljowicz w
oraz Monomachowicz w Mścisławowicz w Pierwsi po śmierciJerzego
Dołgorukiego (zm' 1157) przeksztaiclli się wdynasrycznych władc w
księstwa włodzimiersko-suzdalskiego - historycznego ccntrum przyszłego
parisrwa moskiewskiego (ich ostatnim reprezentantem na moskiewskim
tronie byl sytr Iwana Groźnego, car Fiodor Iwanowicz, zmarły w 1598 r.).
od linii Monomachowicz w Mścisławowicz w, wnuk w i prawnuk w
kijowskiego kięcia Mścisława'Wielkiego (1125-1132), wiodą swe początki
aż trzy znakomite linie - wołyiska, smoleriska i jarosławska. Najstarsza
z nich, wołyriska - to halicko-wołyriska dynastia Romanowicz vł wyga-
sła w latach dwudziesryclr XIV w. (od niej tradycyjnie wyr,vodzi się p ź-
niejsze wołyIiskie rody kiążęce ostrogskich i Zasławskich).

Proces ,,prywatyzacji" zbiorowego dziedzicrwa Rurykowicz w po
śmierci Jarosława Mądrego toczył się bardzo intensywnie: do polowy
)ilI w na obszarze Rusi ukształtowało się około piętrrastu wię}<szych

księstw, żyjących fakrycznie samodzielnym źyciem politycznym ijedy-
nie nomirralni e uznaj ącycll starsze sfvvo wi elkiego księcia kij owskiego.
Paradoksem jednak było to, że im bardziej oddalały się od siebie rodowe
księstwa udzielne, tym głośniej proPagowano ideę jedności i braterstwa
wszystkich książąt. Dzięki temu, tak zwanego ,,rozdrobnienia feudalne-
go'' (tak przyjeto w historiografii nazywać okres )flI-XII w.), nie odbie-
rano j ako ostatecznego rozpadu kij owskiego paristwa'Włodzimierza i Ja-
rosława. Ruś, fakrycznie przekształcona w konglomerat niezale żnych or-
ganizm w politycznych - <ojcowizn>l, w oczach uczotrych męż w i ich
ucztri w - rnęż w stanu-książąt nadal była odbierana (zupełnie trieade-
kvatne do naszego racjonalisrycznego rozumienia) jako zbiorowa spu-
ścizna jednego rodu, kt ry uważał się ,,za wnuk wjednego dziada'' '

'lVspomniane wyobrażenia oPaFte nie na realiach, a na szmcznych ideo-
logiczr-rych tworach, zmuszały władc w nawet najbardziej oddalonych
kięst'w wciąż zwracać swe oczy ku stolecznemu grodowi - Kijowowi i pre-
tetrdować do pożądanego ,,złotego tronu''' dążyć do tego siłą _ przezwla-
rołomstwo, bratob jstwo, pustoszenie ziem,,bratnich księstw'', wzajem-

P oo zN,ąruru c\wIL]zAcI BIzAN'ruJs KIEJ

rlic wyniszczające wojny, kt re prakrycznie bezustannie wstrząsaĘ Rusią.
!7cdle obliczeri Stepana Tomasziwskiego, w Kijowie międ ny 1146 a 1246 r.

rvladry zmieniali się 47 razy; rządzlło tarn 24 kiążąt; niekt rzy wracali na
rlrln kijowski po kilka ra'ty' przY czym 35 razy w|adza kiąźęca utrzymała
rę kr cej niż rok. Jak widzimy, Kij w pozostawał przedmiotem polirycz-

lrych ambicji aż do czasu najazdtr tatarsko-mongolskiego, awysiłki woj-

'ktlwe i duchowe dążenia wciąż skoncentrowane byĘ na jednym celu -
z,rwładnięciu tronem kijowskim - efemerycznym symbolem jedności.

Dawna idea wsp lnego władania Rurykowicz w podczas wojennych

l'('rypetii walki o tron kijowski zawęż^ się do terytorium dzielnicywiel-
l'icgo księstwa kijowskiego, kt ra obejmowała historyczny rdzeri Rusi,
lll 7)laczy <Ziemię Ruską> w ścisłyrn znaczeniu (ziemia kijowska i pere-

1.rsllwska). Poniewaź jednak do udziałtr (<pryczastio) pretendowali wszy-
' y silniejsi }<siążęta, to realnie osiągano to Przez podporządkowanie Ki-
;r rrve pewnej koalicji, przyw dca kt rej, zawładnąwszytronem kijowskim,
t,lzclawał w ,,Ziemi Ruskiej włości''7 swoim zwolennikom. Do połowy
iIl wieku władcy kijowscy jeszcze starali się egzekwować swoje prawo
,l,r [6n116li politycznej nad innymi zierniami Rusi, wszczeg lności
rr' r lkre sie panowania władc w obdarzonych takwielkim autorytetem, jak
Wltlclzimierz Monomach (1113-1125) oraz jego syn, Mścisław Wielki
l l I 25-1 132).Jednakże z czasem sfera ich jurysdykcji ostatecznie zavłęzi-
I r ',rq'do granic ziemi kijowskiej oraz kontrolowanych przez kijowskiego

'' |.ltlcę księstwa turowskiego i perejasławskiego, na kt re rozciągało się
l' Il llrrwo nadawania <udziału>l członkpm własnych koalicji.

W pojęciu <udział (<pryczastio) w Ziemt Ruskiej>, czyli na teryto_
lrrlllt Itistorycznego rdzenia Rusi, kryją się dwie r żne treści - dostrze-
1' lIrr'r' oparta rra korzyściach płyrrących z rządzenia miastami i włościa-
llll' ( )f:lz trkryta, sięgająca korzerriami wsponrnianych wcześniej archaicz-
rl1,ll lvyobrażefr o nierozerwa|nym związku panująccgo rodu z podle-

1'l1ttl ll'ltt terytorium. Wsp lne władanie czyli <udział>l człotrk w rodtl
It rrr ykowicz w w ich zierni-zapleczu terytoriainym - Ziemi Ruskie.j, co

rvrlltlst'_ obw d, okrąg, od praslowia skicgo <*volstsl - władza, panowanic, pod-
!,Il\ lllil(ll)) NaRusi KijowskicjwXI-XIIIw.<wol<rstsltoniczbytdokładrricokrcślolly
l'lrr1,l, l.srcrytorialny'kr rynl głobcjlnowaćmiastozobwodcm,kilkanliast,czytcŻna-
. l lll \\'l('lkil zicrnię, jak na przykład turowską
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pozostawało przedmiotem dążeIi rrieomal każdego księcia, miało, zgod-
nie z hipotezą ołeksija Tołoczki, głęboki podtekst ideologiczny, oParty
lla wsponrnianym już antropomorficznym pojmowarritl paIistwa. Pari-
stwo pojmowane było, sądząc z wczesnych refleksji, jako werrykalrrie
wyobrażanc ciało, w kt rym książę stanowi glowę, <ziemial> - tuł w, a pod-
dani - nogi. Wsp lne władarrie <ziemiąl mogło być realizowane przez
wydzielenie każdemu z członk wksiążęcego rodu części (<udziałull) w ich
wsp lnym ciele. Z drugiej strony pojęcie <udziału> swą ,,cielesną'' istotą
odpowiada pojmowaniu Eucharystii - sakramentu, poIegającym naPrzy-
stąpieniu obecnych na liturgii do komunii pod postacią chleba iwina,
symbolizującej ciało i krew Syna Bożego, kt rą rozdał on swoim uczniom

- Apostołonr. 'V/ ten spos b poga skie wyobrażenia splotły się z rytem
liturgii chrześcija skiej: jak Poprzęz przyjrnowanie konrulrii osiąga się
cielesnąjedność człowieka z Kościołem' tak i poprzez ksiązęcy <udziabl _
dołączenia się do władzy, rrastępuje cielesne utozsamienie książąt-<braci>

z <ziemią>-pa srwem'
'W wczesnej Europie koncepcje władzy o podobnej treści były do-

statecznie opracowane przez pojęcie ciała społecznego (<societas>), ozna-
czljącego wszelką wsp lrrotę świecką. Analogicznie interpretowano Ko-
ści ł jako Ciało Chrystusa - (<Corpus Christi>). Razem zaś wzięte sta-
nowiły jedność - <universitas>. Jednakże ani z europejsĘ ideą, ani z jej
bizantyjskimi paralelami Ruś nie była raczej obezn^na. Pozwa|a to naPrzy-
puszczenie, źe pojmowanie książęcej władzy jako Eucharystii (<prycza-

stio) - ma wyłącznie ruskie pochodzenie.
Abstrahując od wzajemnego stosunku komponentu starego (pogari-

skiego) i nowego (chrześcijariskiego) w pojeciu książęcego <udziałull (<pry-

czastio), jedna lovestia wydaje się warta podkreślenia: idea o prawie każ-
dego z Rurykowicz w do <udziału> (<pryczastio) w ziemi-zaplecztt te-

rytorialnym dyrastii -Ziemi Ruskiej' wyrastając z archaicznego świato-
poglądu, realiom polirycznymXII i XIII wieku już nie odpowiadała.Jed-
nakze dzięki rzecznikom wczesnych doktryn - mężom trczonym w pi-
śmie - koncepcja <udziału> kształtowała (wbrew oczywistości) przekona-
nie, jakoby organizm pa stwowy Rusi Kijowskiej pozostawał jednością.
Największym paradoksem stało się to, że przekonanie to trwało zadziwił-

;ąco długo i przeżyło nie rylko faktyczny rozpad Rusi na odrębne organi-
zmy polityczoe - księswva, ale i rozbi r dokonatry przez sąsiad w I w ko cu

P oo zx,ąru eu C\w! Lr 7lCJ t B I zINTYJ s K] EJ

,l'yż lie ta sama idea <udziału> (<pryczastiall) w zrnodyfikowarrym kształ-
, ic lcgła u Podstaw moskiewskich ekspansjonistycznych pretensji wXVI
r XMI w. do ,,odwie cznej ojcowizrry władcy naszego'' - Kijowa?

I . u d zie Rusi: < oratores >, < bellat ores >, < laboratotes >,

W l rdcy-księciu, właściwie jedynemu bohaterowi pisanych zabytk w sta-
l r lr-r15|ęi6|-' oo4legali <dn_rżynall i <ludziell. Pojęcie <druży_rra>/<lu dzie>, ozna-
, z:rjące całą ludność, nie zbiega się z klasyczną triadą zachodnioeuropej-
''liicgo społecze stwa, kt re, zgodnie z doktrynami ukształtowanyrrri
rr' 1ll-2cciągt] XI stulecia, składalo się z trzech grup - (oratores) (ludzie
l,',,cllitlvy, to znaczy słudzy Kościoła)' (bellatores) (ludzie wojny _ ryce-
r ',') oraz <laboratoresll (ludzie pracy, lud pracujący)8. Na Rusi ani w cza-

' l, lr książęcych, ani też w czasach o wiele p źniejszych duchowieristwo
lll( :'Przeciwiało się ludziom świeckinl w spos b takwyraźny, jaknaZa-
, lr,ltlzic. Zapewne tnożna to tłumaczyć doktryną Kościoła greckiego,
, l tr'll'ym wierni i dlrchowieIistwo byli bliżsi sobie rriż w łaciirskirn świecie

l ,',, ie lnym.'W odr znieniu od zachodrriego pojrnowania <katolickościll
l., ,'', itlla jako pełni (<sobornistJl - kolegialność)'' , w kt rej atrtorytet du-
' ll, 'rvy lrcypasterzy uwazanybyl za niepodważalrry sanl w sobie, wschod-

' l r (lliz.:rlltyjska) myśl relig!na pojrnowała kolegialrrość (<soborlrist1l) jako

l, ,lrlttcze nie słtlg Kościoła z wiernynri. Zgodnic z obowiąztljącą od wie-
Irl 'lrllcci pLakryką, pasterz rrie stał pollad wierrrymi, a przystapując do

1'', lr11ii znichzgodą, kierował nirrri odwewnątrz' ciza'śpodążali za nirn

1', lrr.1 świadornością tego, co dzieje się w Kościele ' Thkie, jak powie-
'l l, llllyśrrry dziś, ,,kolegialne'' zasacly bizanryjskiego życia kościelncgo,
l r r Ir tr;ącc się od V w., zostały przetlicsione na liuś w fbrnrie całkowicie
,,l "t,rlltlwanej, wraz z całą orgarrizacją kościelrlą. Na ich znaczenie
' llll( |\C()Wych praktykaclr wyraziście wskazujc to, że pojęcie ',sob r'',|'' ll,l( Zy Ztal-ollladzcIrie biskup w, podejnrujące takie czy irrrre decyzje

\\ł',llrlp1 kl:tsyczlrcgo schcnlatu Gcorgcs'a [)umćzilr, tr jczłonowy podzial był wł:r-
: ,ll r wrzystkich indoctlropcjskicl] sPołcczclistw od nljdawniejszych czes w, odpo-

' l l| |l ll7l'll] spolccznylrr lunkcjonl _ rcligijno-kapła skicj' wo_jskowcj i gospodarczcj
I l, rrin tcn w licnrurzc polskic_j podawany jcst zwyklc wwcrsji rosyjskicj: <so-

r /, , r,,ill
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w sprawach Kościola i wiary' na Rusi zacz-ęło 
.ozltaczać 

zar wno sob r

i.''l.Ii'i"L i najważniejszą świąryrlię w mie1ie

Młoda wsp lnota Ji''j'u'o'* Rusi odziedziczyla nie rylko ducha

a"rt|rry r"ecioła'V/schodniego' ale i jej konstrukcję zewnętrzną 'w 
szcze-

;;il;::i ;.yfi kę zależnos'i i"'*"ąt'z hierarch ii kościel nej' Zr eszą lna-

czej teżoyć nie mogło, ;;;"'*:1 *'l" xos'i_o_ł'uyljedną z metropolii pa-

triarchatu kor,'t"'ry"opolitariskiego' a zwierzchnikiemjego byli - z dwo-

ma wyjątkami - g'"'ry -"t'opoli''i (tradycja ta ustała dopiero w drugiej

połowie X/ w.l' z'r'"'ni' '"'i'opolii 
kijowskiej' czyli kościelno-admini-

stracyjnego okręBu '" "ot"u--'i'opolią 
(od gr' nmetropolis>) wlasnego

arcybiskupa, więL"'se u'J""y a*t'j' 
''"_oĘ'.' 

między 976 a 998 r' Wśr d

pierwszych ..r.'h -"ffiIitiw kt rych dzialalność jest poświadczona

wdokumenu.t,, *iari*i Grek w: Theofilaktesa (988 - 1018), Joanna

I (1018-ok.1030) i Th";;;-;" ttr' r91S roku po lata czterdziesteXl w')r' '

Kanonicznie byli oni ["j'|"i" jak ich nastęPcy) podporządkowani pa-
l\allulrlLrrrre vt 'r ""- \r

ał uroczyste msze' intronizował kią-

ry.
niewiele świadectw o działalno_

ia
cał

ne

ruskiego, byli więc zawsze w pew

nych, iod miejscowego kleru' lzo

barieryjezykowej: greccy menopolici nil orlen Tt:

"t.i-oi"ui.-.'h 'u'i;-p'zvbvwalio:ll:ij: ::'il1nycn Proulclrrdurr r\eJr'.'-,--' r I oobvt
|oror,r*rli (rym bardziej ' że ze względu rra puu'"'; '"-'- ' Y.-- l'

nigdy nie trwal zbyt dł"g;j' ou" poioazenie miało jednak takŹe swoje

ii

l0 Chronolog'a wcdług ustalcfr Andrzcja Poppcgo'

a
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,lr lllrc stron}.Jako ludzie bezstronni, wybrani i wyświęceni bez udziału
r r r rt' ;scowych władc w, metropolici łatwiej zachowywali neutralność

'' rvllślriach książęcych i w intrygach politycznych. Bezstronność arcy-
l'r,'ktrp w w pośredni spos b doryczyla także pozycji całego Kościoła,
l't,,;1'111tr aż do tatarsko-mongolskiego najazdu, wbrew realiom życia

1','lltycznego, udało się uniknąć rozpadu (stąd bierze początek hasło
'' 1,', l r rtlści Ziemi ruskiej), wytrwale ProPagowane przez duchownych
rl, 7t111y6[ męż w nawet wtedy, gdy pa stwo kijowskie jako całość w isto-
l ll Itlz nie istniało). Jeszczejednym Pozytywnym skutkiem faktu, że
'rr'rcrzchnikami Kościoła Ruskiego byli greccy metropolici, stało się to,

", .rIcybiskupi oraz towarzyszący mu tłumacze isłudzy przywoz||i ze
., 'l'.1 księgi i ikony, wprowadzali obrzędy religijne oraz elemenry świec-
I r, g ctykiet|, protegowali greckich artyst w - malzrzy ikon oraz rze-
llrr,'ślllik w, ozdabiających ruskie świątynie. I choć, og lnie rzeczbio-
l Il ' ll)ctropolici zachowywali pasywne stanowisko Ń przeszczepieniu
rl r lłrIś bizantyjskiej kultury, mimowoliwystęPowali w roli nieomalje-

'lt llycIr autentycznych reprezentant w kultury greckiej, pośrednio za-

", 
z,'pianej ruskiemu og łowi'

Zełozeniu metroPol ii mus iało towarzy szy ć jednoczesne u tvvorze-

rllr k;ttcdr biskupich w gł wnych ośrodkach eparchii (od gr. <eparchia> -
1' r,' rr' i l lcja). Pod koniec rząd wJarosława Mądrego, cT y|i w połowie )o w,
rrr l'tsktrpstwa podzielone było całe terytorium paristwa kijowskiego.
\\'l,r''lIych biskup w miały wszystkie duże ośrodki poliryczne - Nowo-
1'l,',|' ()zernih w, Połock, abyćmoże iTirr w. Zgodnie zzasadamiKo-
' r, 'l.l Wschodrriego, uwvorzenie rrowych biskupsrw podporządkowanych

l lll ll ( ll)olicie leżało w jego kompetencjach i nie wymagało uzgodnieri z pa-
r t r rtr ll;1. Prakrycznie zależaho to od miejscowych kiążąt, ktlrzy udzielali
l,r''l rr1ltltn gwarancji materialnych.'Właśnie wten sPos b na przełomie
'. I r \ ll w. urvvorzono wiele nowych biskupswv, a w przededniu najazdu
I ll ll,,k()-lnongolskiego funkcjonowało szesnaście katedr biskupich. ob_

' r l l' l sktIpstwa na og ł pokrywal się z granicami więlszych księscw, kt re

'' 1 r, '',ly z parlstwa kijowskiego.
llisktlpi (<rwładycy>), w odr żnieniu od metropolit w, byli przeważ-

,,', r r l lt' jscowi. Ich wyświęcenie należało do prerogaryw metropoliry, choć
,, l,'l ( Zywistości derydującą rolę odgrywała protekcja kięcia (latopisy,

r;', 
'r 

11i11x_ją6'' o metropolitach, raz po raz oznajmiają, że tego czy inne-
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go biskr-rpa <posta rr. Zapewne ju Pr

biskup w zaczęły się organa adm go

do stałych funkcj należało także en

między ksiązętami, w kt rych występowali oni w roli posł w, przyjmo-

wali wzajemne przysięgi' starali się tagodzić konflikty i in'

Pierwsi zwykli duchowni pochodzili z Bułgarii i zapewne także

z Moraw, a więc byli ludźmi, kt rzy mogli odprawiać liturgię wjęzyku

słowiarlskim . Za pttowania Jarosława Mądrego liczba duchownych

zwiękza się (ak zapisał latopisarz w 1037 r', ,,mnisi poczęli mnożyć się'')'

stanowiotlo, że biskup musi upewtrić się o moralności kandydata' jego

unr iej ętnoś c i czytania P is nl a Śtu ię tcgo i zr'iaj om oś c i śp i cw u cerkiewne go'

Na Rusi obok duchowieristwa świeckiego wraz z pierwszymi klasz_

torarni, założorrymi z inicjarywy ksiązęcej, pojawiajł się także mnisi' Clra-

rakterystyczlry w szczeg lnościjest wzrost liczby klasztor w w Kijowie,

gdzie poszczea lne rody książęce utrzymywały pod dziedzicznym Patro-

natetn własne zgromadzenia, co syrnbolizowało związek z gł wnyrn

ośrodkiern dynastii - Kijowenr (por' opisany powyżej stostlnek ksiąząt

do <udziałull w zierrri kijowskiej).

rr W Nowogroclzic od drugicj polowy XIi w biskupa wybicrali micszka cv

brasia wsl grad luJii'' -jcdnak na innych zicmiach Rusi zr,rnycr'aj tcn rric był znalryl

P otl zł'l'ąrrcu Crl/w LIł.ĄCJ I B lZĄNryJ SKIE'J

ryzowało się radykalną ascezą' a niekt rzy spośr d mnich q dążąc do
l|' s'/'Cze większej doskonałości duchowej, latami zamieszkiwali samotnie

'v t'iłsnych podziernnych pieczarach (<zatwonl), spędzając czas na mo-

l'l,'czerskich mniclr w otaczała aureola cudowności' a sam klasztor uwa-
,, lrly był za miejsce, w kt rym dzięki modlinvom Antoniego i Teodoze-
l]() lrrogą zostać oczyszczeni trawet najwięksi grzesznlcy. Na przykładzie
r'r,'czerskiego zgromadzenia, kt rego zycie jest dob rze znane z paterykulz 

,

lll()zna r wnież prześledzić gł wne społeczne furrkcje zakonnik w ru-
'|'lclr we wczesnym okresie. opr cz słuzby duchowej, mającej na celu

, ','l:1grrięcie ideału c gdzie

"r.rlowano ikony, i kcjo_
lrl lwałf też jako oś WVo-
lzyly pierwsze zakłady opieki dla niezdolnych do pracy - kalek, sierot,
, lrorych psychicznie, starc w.

Koflcząc zwięzłą charakterysrykę organizacji Kościoła na Rusi ksią-
,'("('cJ, warto zatrzymać się najej statusie materialnym. Gwarancję mate-
r l.rlrrą funkcjonowania Kościoła realizowano od czas w Włodzimierza
''rviltosławicza w oparciu o dziesięcinę - odliczania na rzecz Kościoła
,Izlcsiątej części wszystkich dochod w skarblricy kiąźęcej z danin, do-.
, Iltlc{ wz książęcego sądu (tzn. karnakładanychnarzeczksięcia), attkże
" 

, lr handlowego. Kości ł utrzymylvany był więc nie z przypadkowych
, 'll:tl', 3 z regularnej pieniężnej rer-rty od wladzy, pod kt rej opieką prze-
l'r,wlł. WedługJarosława Szczapowa' kt ry zwrlclłuwagę na to, ze ksią--
'l,l:l, czf|i scentralizowana dziesięcina, analogiczna do ruskiej' istniała

r ll'żc we wczesnochrześcija skiej Polsce wXI w, środki przedsięwzięte
p l l cz W|odzimter za stanowiły kontynu acj ę charakterystycznej dla S ło-
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72 Rozozut II

wian pogariskiej prakryki utrzymywania kult w _ odliczania dziesiątej

części zdobycn1 d|a b srwa'

Ludźmi wojny (<bellatores>) byli wojowie z drużyny kiążęcej. Po-
czątkowo podległa ona księciu-wataŻce, zamieszkiwala na kiążęcym
dworze i była ż1łviona, odziewana i uzbrajana na koszt księcia. Pierwot-
nie składała się z ludzi r żnego pochodzenia - najemnik w normariskich,
wojowniczych Ugr w oraz oderwanej od własnych wsp lnot miejsco-
wej mlodziezy.Jednakze z cz^semzbrojna służba księciu stawała się funk-
cjądziedziczną-woj ,,zastępował ojca swego''. ThĘ wierną drużynę zgod-
nie ze staroruskinr kodeksem wartości książę musiał poważać,,;weselić
się'' (czyli biesiadować) i ,,rozmawiać" (czyliradzić się) z nią. Drużynnik
ze swej strony slużył kięcirr w nadziei na zdobycic powazania i zaszczy-
tu (<czest'>) u swego kięcia. Rzeczyłviste zrtaczenie pojęcia <czest',r, czę-
sto spotykanego w zabykaclr staroruskich, jest dyskusyjne. Według hi-
potezyJurija Łotmana nie ryle symbolizowało ono duchowy znak god-
rrości rycerskiej, ale wiązało się z wynagrodzenienr materialnym.

Dobra drużyrabytlazar wno wsparciem, jak i ozdobą dla księcia, ota-

czając go tra co dzieri i wsp łdziałając we wszystkich jego przedsięwzię-
ciach. Z czasem, kiedy funkcje władcy uległy skomplikowal1iu, a struktury
pa st'wowe zaczęly nabierać bardziej rozgaIęzioltych form, szeregowi dru-
zyIrnicy - zwani upodjezdni'l, <nvirnicy>, <riadowiczeł, <tniccznic)Ą). (otro-

cy), (dworzalrie>, <dietski> i in. - objęli posady w admirristracji książęcej'

zajmuj+c s ię ściąganienr podatk w, sądowrri crwem, zawiaduj 4c posiadło-
ściami kięcia.Bardzowcześnie spośr d masy żołrrierskiej wyłoniła się eli-
ta druryny - <starsi męzowie>, obejmujący rla.;ważniejsze posady w dow dz-
wvie i rządzeniu (<tysiacki>, <wojewodo, <posadrrikl), wchociząc w skład
radyzausznik w książęcych.Jużw najdawniejszych zabytkaclr z)o iXII w
ludzie ci nazyrvani są <bojaramill lub <bolaramilll3, jak nazyr,vano osoby

']JQzykozlrawcy, wyjaśniając sporną crylnologię słowa tbojarzynl,, skłonni są wypro-
wadzać jł zc staroturcckicgo <baiirl - wysoko tlrodzony lub <bojlal - szlachctlry, wysoko
urodzon1'' Wcdtug lripotczy ole gr Tiubaczowa, początki te go pojęcia nalcży wiązać z coro-
Itime nl u*bulgarl - Bułgar.
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Najliczniejszą grllPę rnieszka c w Rusi, podobnie jak wc wszyst-

kicl'r czasac'lr i u wszystkicl'r narod W stanowili ',ludzie Pracy'' (<laborł-

tores>) ' Słowo ,,praca" zresztąpojawia się p Źno; }luś książęca j eszcze go

nie znała, oznaczqąc wysiłek fizyczny pojęciami <trud> i <robotall. <Ti_ud>

(w dosłowlrynt znaczenitt: cierpielrie, uciązliwość' męka) bvł Przezna-
czeniem wojowltik w i sług Kościoła; utozsamiano go z ofiarnym czy-

ne m - (Porewnowarrij em> (naś l adownicrwem).,||r udzlć si ę'' oznaczało

wa|czyć (stąd - <ratnyj trud> - tt'ud waleczny) albo osiągać clrr_ześcijafiską

doskonałość. Natonliast wysiłek fi zyczny, towarzyszący produkcji, okre-

ślano pojęciarni <rabotaryll, <robota> (pracować, robota), pochodnymi od

sł w <rab>, <raba> (niewolnik' niewo1nica), co jtrz samo w sobie ma dość

wyraźny pogardliwy odcieir. Pracować za pomocą rąkjak nrab> (niewol-

rrik) _ <rabotary> - było losem posp lstwa, zajęciem niższego gatunku'

nicgodnym wojownika czy sługi Kościoła.

Grupy ltldrrości, trudniące się <robotąl, są nadzwyczaj r żnorodne,

a r żni ca między rrimi nic zaw szc da si ę j ednoznacznie'wytłrrm aczyć. P r zy -

czynątego stanu jest fakt, ze w polu widzenia męż w tlczonych w piśmie

i latopisarzy lud pracujący, w odr żnierritr od ksiąząt czy wysoko urodzo-

nych, trafiał rłczejprzypadkiem, co urriemożliwia rekonstrukcję życia lud-

rrości rniejskiej i wie;skicj w możliwie pełny spos b. 'W oparciu o zacho-

wane zabytki piśmierrnictwa oraz odĘcia arclreologicztle Przyjęto wyod-

rębnić kilka swoisryclr',sektor w", odpowiadających rypom rzemiosła'

PieIwszy, najbardziej |tczny,wvorzyli rzenrieśhricy zależil od kięcia i boja-

r q zamieszkujący i pracująry w mieście przy dworaclr swyclr gospodarzy

i wywarzający na ich potrzeby przedmiory sztuki użykowej, wyobyjubi-
lerskie, brori itp. Na alralogiczlryclr zasadach funkcjonowało rzemiosło

rł' ośrodkach klasztomych, słuzące zaspokojelliu Potrzeb Sług Kościola (odzie-

nie, obuwie, przedmiory codzietrnego uą,tktr)' Szczeg lną gałąź stanowiły

rzemiosła pomocnicze, towarzyszące malowaIriu ikon, zdobierriu przedmio-

t w kultu oraz ksiąg liturgiczrrych: mnichom - nra]arzom ikon asystowali

rzemieślnicy _ pomocnicy rnistrz w sĘborrr _ ilrtroligatorą1 miniatrrrzy-

ści, jubile rzy i emalierzy, zajmujący się zdobienicm opraw ksiąg itp.

obok rzemiosła prywatnego w miastach Rusi Kijowskiej istniało

woltrc rzemiosło, kt rego powstanie związanejest z ukztałtowaniem się

i,
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uposad> (podgrodzi) - l'randlowo-rzemieślrriczycIr części miasta, połozo-
rIyclr tl podn ża książęcyclr warownych grod w Powstanie rzernieśIlri_
,'zycir podgrodzi datuje się w oparciu o badania archeologiczrre na prze-
lrlrrrXi XI wieku, aIe wzrost ich znaczelria, pośrednio świadczący o wzro-
ścic aktywności gospodarczej miasta, zaanczyI się w stulecitt p źniej-

'zyrn. Rzemiosło zdobyło istottrc nriejsce w gospodarczynr życiu Rusi
,ltlpiero wXII iXIII w., kiedy wsktltek zwiększenia zakresu produkcji

l'tlszerzył się także rynek zbytu, a sanr rzetnieślnik rnusiał stać się takze
li tt;lcenr, sprzeda1ącvrn własne wyroby.

Pozostaje loruestią sPorl1ą, czy rzemieślrricy ruscy znali.1akieś samo-
l :r;1dowe forlrry cech w Nie zachowały się bezpośredrrie świadectwa do-
lVczące tej kwe stii w źr dłaclr ruskich, jedrrak pośre drrim dowoden rra

l()' że Pewl1e zarodkc'lwe forrrry cech w musialy istrrieć, są wspominanc
rv lrtopisach nazwy poszczeg lnych dzielnic miast:r, zwiqzatre z nazwa-

''ll rzctniosł.'V/ Kijowic istlriały uroczyska <Hotrczari> (garlicarze ) i rrl{o-

" 
rlllliaky> (garbarze ), rł''Wysz}rorodzie _ <Hotrczari>l, v,' Perejasłlwitr _
l.'rtzlteczni worota) (branrr kowalska), w Nowogrodzie zaułki- <I lon-

l /.lIlly,) i <Płotnickili (cicsielski). Jednakze rozwojowi samorządtr rniej-
I lcr'tl (w ryrn takźe rzernieślniczego) nie sprzyjał fakt, ze - w odr żnie-

''lrl tld Etrt'opyZachodnie.1, nic istniało przeciwstawienie zamkr-r feudała
llIl,lsttl jako miejscu zamieszkania rzemieślrrika. 'W 

ciągu całego okrestl
r 't llictl ia Rusi n'riasta pozostawały rczydencjami ksiąząt i bojar w, a rvła-
, r lrliejska skupiała się w r-ęku księcia-władcy, kt ry delegował ją <po-

',lllil<ollr> i <tysiackirn> _ luclziorn spośr d bojarskiej arystokracji, do
l r, 'lyt:It nalezała pe łnil władzywykonawczej, co rrie pozostawiało miej-

' 
, llll rozwoju irricjat1'w samorządowych.

lł>d względern liczby drugł po rzemieślr-rikac1r grupą ludrrości miej-
l r, 1 llyli kupcy' Kontłkty nriędzvnarodowc, nazwy towar w i obszar sta-

,,,r r:,kicgo handlu jest tematem na tyle szerokirn i samodziclnym, ze

ll|)liWc, by n-rożna bylo boda1 kr tko scharakteryzowaćjąw ninie.jszynl

'l\'',lr', stąd atltor zlllllszorlyjest ode słać czytelllika zaitrteresowancgo tą

1'r , 'l'lr'11111y[ą do literatury spe cjaJisryczllej. NaIezy tr: podkreślić, że sta-

',' ',1'illc'czlly trlieszczatr, trr:dniących się harrdlern, z braktr odpowied-

' l, Il ,zlćidcł do dziś pozostaje niejasrry. Żr dłlł pośr,viadczają tlatolli:tst
, r r r r, r r i(' krrrpor acji zrzeszal4cych kupiccnvo na zasadzic spccjalizacji hau-
Il ' rr ; W Kljowie istriieły rla przykład korporacje (grecznik w)l i <zało-

75
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znik w> (od nazwy ,,Szlak od V/areg w do Grek w" oraz ,,ZzIoa-tego
szlaku'')' kontrolqące handel z Bizancjum' Krymem i Katrkazem; w Ha-
liczu natomiast istniała kupiecka korporacja, kt ra zmonopolizowała lran-
del solą i irr. Rzeczjasna operacjami w skali międzynarodowej zajmowali
się rylko bardzo zamożni kupcy. Na ryrrku wewnętrzrryrn, obejmująrym
produkry pochodzeni a rolniczego oraz rzemieś lni czego, przeważał han-
del, prowadzony prŻez samych producent w rych towartiw albo też drob-
nych kupc w-pośrednik w. Bardzo wcześnie plac handlowy (targowi-
sko) stał się centrum życia miejskiego. Zgodnie z Prnwdq ruską, wltaśnie

tu należało publicznie ogłosić szkodę lub kradzież; tu też ksiąźęta ogła-
szali swoje zarządzenia lub inne oficjalrre powiadornienia i nowiny.

'W bezpośrednim związku z wolną ludnością miast - kupcami i rze-
mieślrrikarni pozostawała taka insrytucja społeczna Rusi Kijowskiej, jaką
był wiec (<ovicze>) _ og lne zgromadzenie wolrrych mieszczan.Jednak-
że dzisiejsze idealizowanie tych zgrollradzeri jako symbolu ludowładz-
nva, charakterystyczne dla historyk w )O( i pierwszej połowy )o( wie-
ku, wywołuje wśr d większości fachowc w bardzo scePtyczne oceny.

Jak bowiem dowiedziono, ton tym zgromadzeniom - reliktowi plemien-
nych zebra , zwoływanych w nadzwyczajnych okolicznościach1a - za-
wsze nadawały partie bojar w oraz zbl.iżona do nich garstka bogatych
kupc w. <Lepsi mężowie)' starając się wykorzystać masę jako trzecią
siłę w walce politycznej, manipulowali nastrojarni <prostej czadi> (po-
sp lstwa) lub też prowokowali zar wno zwoływanie samych zgrome-
dze 

' 
jak i wybuchy anarchii, nierzadko towarzyszące takim zgroma-

dzeniom, z:w|aszcza w napiętej sytuacji politycznej, kiedy chodzilo
o usunięcie niepożądanego kięcia lub zaproszenie lra tron książęcy kan-
dydata wygodnego dla miejscowych możnych. Przykładem mogą być
zamieszki w Kijowie w latach 1068, 1113 oraz 71'57 r., wyr,vołane przez
tarcia między partią bojar w a książętami, kiedy <<czer(t> rabowała dwo-

ry bogaczy, kupc w-lichwiarzy, a nawet samego księcia, przy okazji roz-
prawiając się z książęcymi zarządcami, kt rzy dopuścili się nadużyć.
og lnie jednak mieszczanie musieli składać przysięgę na wierność kaz-

|a Do wyjątk w nłlcżał Nowogr d, w kt rym <wiczcl rzcczywiście funkcjonowały
jako staĘ organ wladzy, kierowany przcz izbę, co sprawiało, żc Iniasto było kupiccko-bo_
jarsĘ rcpubliką, zapraszającąprzpv dcę-księcia dla obrony micszczan'

derrru nowemu księciu, kt rej brzmienie przytoczone jest w latopisic
pod rokiem 1158:

'Tyś 
jest naszym księciem, i daj nam Boźe z tobą żyć, zdrady wobec cie-

bie i całowanego Wzyża żadnej nie uczynić''.

ewazenie w erdall nie da się por w-nać do <chołop w czasach Rusi Kijow-skiej <czeladź>). lnego rnieszkarlc" 
"Rusi

P o o z, tu tt xt t: tt t cvu t I - r z,A cJ r B v,AN wJ s Kt EJ 7?
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mieszkali nie w domu panz,|eczwe własnych domach wraz z rodzina-

mi; dzieci urodzone w niewoli uważane bylry za niewolnik w)'

Żr6dłem niewolnicnva była przede wszystkim wojna, <połon> (eli-

cy).Jednakże istniały także inne drogi po 6w''w szcze-

g lności <chołopem> stawał się każdy cz się z kobietą

rriewolną; w <chołopswvo> trafiali także rzedający sa-

mych siebie albo swoje dzieci w niewolę. Pr cz tego na Początku )oI w'

źrld|awzmiankują o specyficznej grupie p ł niewolnik w - <zakup w>,

kt6rzy długi i musieli odpracować pożyczkę w go-

spoclar Wśr d <zakup w> rnogli znaleźć się takze

kupcy, i, podsądni' kt rzy nie mieli z czcgo opłacić

kary, podpalacze, koniokradzi.- 
Między wolną ludnością wiejsĘ (<smerdamil>) oraz niewolnikami

(<clrołopamil> i <zakuparti>) istniała r żrrorodna wxrstwa przejściowa

mieszkairc w za|eżnych,kt1rzy zr6żrtych Przyczyn utracili kontakt ze

swoim wcześniejszym środowiskiem ,^ Przezto r wnież środki do życia.

opiekę nad tnie propagował

złagodzenie zkiego traktowa-

nia niewolni w niewolę' uży-

cie siĘwob I w' z wyko-

rzystylvania do Kościoła'

kler znalazł e, nad kt rą

sprawował opiekę, a jednocześnie wykorzystywał jej pracę'

Podsumowując przegląd położenia ludności pracującej na Rusi w do-

nych rolrrik w - <smerd w>. Niewolnicy i <smerdowie> w pćlźniejszym

okresie zaczę|istanowićjedną warstwę' do czegojeszcze powr cimy w rri-

niejszym zarysie (rozdz. ry S 3)

P o o z N arrc, u cYW r LI zł1C] l B I r'AN'IyJ s K] EJ

Etnos.Język. Kulturu pisma - zabytki piśmiennictula'

Ruś Kijowska Łączyław sobie dwa bieguny cywilizacji _takzwane społe-
czeristwo rolnicze, żyjące w zgodzie z tradycją, ukształtowan 4 jeszcze
w okresie przed wprowadzeniem pisma, nieco zmienioną pod wpływem
prawa chrześcij ariskiego (pozostawimy j e kompetencj i etnolog w), oraz
świat s zeroko poj ętego,,mi as ta'' - ksi ążęcego czy boj arski ego dworu' klasz-
toru, rezydencji biskupiej. Kulturze miejskiej _ niezależnie od pozosta-
łości pogaIiskiego światopoglądtr - ton nadawało chrześcijariswvo, kt re
przez świątynię, ikonę, Slowo Boże oraz księgę wprowadzało nowy sys-
tem wartości.Jeśli chodzi o głębokie przyswojenie nauki chrześcijariskiej,
to ani wysubli mowana b izantyj ska teologia z filozoficznym spirytuali -
zmem' ani abstrakcyjne pojęcia religijno-filoz oflcznej doktryny Konstan-
rylropola nie objęły Rusi. W)il-KII w. jej piśmiennictwo, związane ze
Kościołem, było klasycznym wzorcem ,,kultury rytat w'' _ Przygotowa-
nych na r żne okazje fragment w czy parafraz Biblii i pism ojc w Ko-
ścioła.'V/ mających charakter pouczenia Postaniach i Słouach, napisanych
Przezuczonych męż w ruskichls, atakże wwyborach poucze (licz-
nych lzbornikach, Pczełach), zawierających sentencje bizantyjskich autory-
tet w relig|j nych lub w zapoży czony ch z b izantyj skich źr 6del pouczają-
cych opowieściach, pr żno szukać rodzimej myśli filozofi cznej czy teo-
logicznych nir'lans w.'Wyliczenie cn t chrześcija skich' podkreś|one
wmontowanymi odpowiednio banalnymi cytatami w pełni mieści się
w ramach umiarkowanego ascetyzmu - miłuj Boga; m dł się często; rrie
popadaj w pychę; oczyść ciało postem i ozd b pokorą; wspomagaj ubo-
gich, cierpiących i sieroty; nie sądź bliźniego swego itp' Był to naturalny
skutek traktowania piśmierrnictw a wyłącznie jako elementu wspomaga-
jącego naukę chrześcijariską, kt rą neofici przyswajali w ustalonej, uświę-
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conejprzezautorytety formie, a to z kolei uniernożliwiało pojarvierrie się

samodzieInej refleksji. Z drugiej jednak strony uczeni mężowie ruscy Po

Frostu nie mogli wznieść się nawyżyny tej wysublimowanej wiedzy, cha-

rakterysrycznej dla Bizancjum _ spadkobiercy p źnoantycznej erudyc.ji'

Nie oznacza to,żenaRusi nie istniałyszkoły' <Naukę> zacząIwpro-

wx]zać wśr d rvysoko urodzonych j eszcze św. V/łodzimierz (latopisarz

opowiada o tym, jak mat na naukę,

.,niczym zmrrlych"). Nie przy katc-

clrze św. Sofii w Kijowie, i tnittiołrych

lat z raku L03J:

,,I zebrał [Jarosław Mądry] pisarz w nrnogich, i przekładali [księgi] od

ćrek w .,. pi.mo słowiafiskie. I przet'ltrrnacz'yli kięgi mnogie ["']''r6'

Y/ ] 030 r. Jarosław Mądry zzłt-:ży| szkołę w Nowogrodzie, zebrał

''od 
Starost w i pcp w 300 dzieci, by rrauczać je ksiąg''; w ]atach osienr-

dziesiąrych XI w. latopis odtrotował istnie nie szkoły w Kursku, gdzie po-

bierał nauki święty Teodozy Pieczerski; istllieją wzmiłnki zXII w. o za'

łozetriu szk ł w Haliczu, Smoleirsku itd. lJpowszechnierlie p'isnra wśr d

ludności miejskiej (a więc też istnienie ośrodk w lrauczania) poświadcza

oclnalezienie brzozowych gramot podczas bada arche ologicznych miast

Rusi P lnclcno-V/schodniej'7, licznych <pisałll (zaostrzonych rylc w)

w miastach kięstwa lralicko-woły skiego, grafitti i'ia rnurach dawnycl'l

świątyli w Kijowie itp. Jednak trudno nie zgodzić się z poglądern Er'rge-

tlittsza Gołubinskiego' wyrazonym rra Początku naszego wieku, ze cho-

dziło o piśmienność, nie zaś o edukację.

Bardzo charakterystyczna wydaje się swoista nie konselc"vencja trczo-

nych męż w ruskiclr r,v kopiowalritr bizarrtyjskiego stosunku do oświaty.

IJznawano ją tani zajedną z najważrliejszych'zaletczłowieka i pod wzglę-

dem duchorłyrn, i rv Ąciu codzienrrym. Za idealnego władcę uwazano tego,

kto wspierał uczonych; oświata była gł wn)'rn warunkiern zdobycia stano-

|(,|Pouicś( ntinianyrh l.at, przelożył iopracował F. Siclicki, Wroctaw-'Warszawa-Kra-

k w 1999, s. 118 - rcd.]
|7 l)o dziś odnalcziono ponad 7()0 brzozowych gramot w Norvogrodzic, Srllole -

sku, Pskowie, witcbsku, Twcrzc i in. Pctcrsburski badacz B WSapunow oblicza na podsta-

wic rrowogrodzkich znalezisk, zc ludzic piśmicnnina początku XIIIw stanowili prawdo-

I'odobrlic I0o/n nlicszkaric w mirsra
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wiska w pa snvowych i kościelrrych organach władzy; człowiekowi pospo-
litemu wykształcenie dawało szansę podrriesienia swojego statusu społecz-
nego. Brak wykształcenia tlwazano za istotlrą wadę, a nawet wyszydzano

ludzi niepiśmiennych czy słabo wykształcorrych. IJczerri męzowie ruscy
naśladujłjedynie ,,pozytywltą" część tcgo moclelu. Często można natrafić

na obszerne pochwały,,Pozytku z nauki kiążkowej'' oraz ksiąg, PYzezkt6-
re rozumiano ,,pouczenia prorok w, ewatrgelist w i apostoł w, 'Zywoty oy
c w święryclr, albowiem Są to rzeki, nawadniające świat cały''. Natomiast

Pr zl1o szukać ironicznyclr i szyderczyclr wypad w pod adresetrr niewy-
kztalcorrych ludzi. Wręcz przeciwnic - zlr holdowal)ie Pysze i wywyższa-
rrie się rrznalvano kołrselsvetrtnc dązenie do poświęcenia swojego życia

zdobyciu wiedzy, ,,fiozofcm się mieniąc'', poniewaz pobożrrcmu człekowr

wystarczy ''wPatrywać się w Pislno Świętc'', a m wiąc prościej - umieć czy-
tać' To specyficzne ,,ulniarkowanie ambicji'' ruskiej erudycji spowodowa-
ne było nic rylko przyczyrranri o charakterze światopoglądowynl, ale i ba-

rierąjęzykową. Rolajęzyka greckicgo w stymtllowaniu ktlltury rrtskiej byłr
zna'cznie nrniejszaw stosunku do analogiczrrej roli łacinyw rzymskokato-
lickim świecie chrześcijairskinr. Liturgia słowiafrska, jak tez wczesne poja-

wienic się przckłld w Patrystyki i hagiografii w pehri złspokejały potrzeby
Kościoła na Rtrsi, nie isnliała też kolriccztrość znajomości greki. Nie uczo-
noje; w szkołach, stąd tez ruski czytelrrik, nawet filozof i mążuczolty,zlie_
wielkirni wy;ątkanri, rlie miał bezpośredniego korlmktu z grccką lrryślą teo_

logiczrrą, filozoficzrrą i polityczną. V/ zjawisku slawizac_ji stery religijno-
ktrlturalnej, były rzccz jstra takze Pozyt}'wlle clemerrry - słowo Bożc oraz

pouczenia rozumic]i \\Iszyscy' Z drr-rgiej jednak strotly tltrwalłło to izola-
c_ję, zamykając Ruś sarrrą w sobie . Kr_tltrrra rttska, rric posługująca się arri

greką, arri łacirrą, okazlła się być odetrł'alrą od obu źrć:delr - i własrrego.

bizarrryjskiego, i rzylr'rskiego, z kt rcj wyrastełl irrtelektualr-re ktrltlrra mło-
clyclr narod w barbarzy skicl'r łaciilskiej Europy.

Bardziej sanrodzieluy 1ł' por wIlaIriu z erttdycją rcligljrrą byl rrurt

Iiteratlrryi świeckicj. Najobszer'rriejszyrlr tnate riałctn są latopisy, z kt rycl'l

llajstarszy _ Kijou,ski _' był kode}seln złozonyLn z poprzc-'dLrich krorrik,
sporządzorryrnPrz.cz ilrtrme na (plzeor:L) kijowskicgo klesztortr w \Vydu-

biczach, Mo.;żesza w 1198 r. (regiorralne kronikarst''vtl pr cz I{ijowa pro-
wadzono takze w Nor'vogrodzie, Czerrrihowic, Pskowie, Smolerisku.
lVłodzimicrzu nad Klaźmą, Chełrnie ' Vłodzirrrierzu Wolyriskin'r i iu.)

81
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Rozb ieżności w wyj aś nia rritt pr zez all tor w wspomnianych latopi s w
takich czy innych wydarzc i postaci są tematem nazbyt szerokim i od-
rębnym. Z tego względu atltor niniejszego z2lrysL1 ŻmusZony jest (po-

dobnie.jak w wielu innych przypadkach) odesłać czytelnika do prac spe-

cjalistycznychlo. Zwr cimy natomiast uwxgę nx te clcmcnry flormy kro-
nikarskiego dzie;opisarstwa, kt re po raz pierwszy sygnalizują pr by ar-

tystyczllego odzwierciedl elił rzeczywistości. W Latopi'sic kijowskitn obok
dorocznych zapis w trafiamy ne materiał posiadający cechy beletrysrycz-

ne, tak zwane,, opowiadania-wstawki''. Napisane zostały z wyraźnyrn ta-

]entem literackim, cechuj4 się dynamiczną intrygą; pojawirją się lrawet

pr by odtworzenia stanu psychicznego bolrater w. Dla przykład:u przy_

toczymy przejmujący epizod, opowiadający o tym, jak kiążę Wasylko
Tiembowe lski, ośl epi or-ry przez br aci wraca do przytom ności:

,'I gdy wieźli go, stanęli z uim, przeszeclłszy most'Wozdwiże ski, na
targowisku, i zwlckli z niego koszulę, wszystką skrwawioną, i oddati
popadii, żeby ją wyprała. Popadia zaś, w1prawszy, wlożyła ją na , gdy
oni spożyr,veli obiad, i płakać poczęła popadia, jakpo marnvym I ocucil
go płacz, i rzekł: ,,Gdzie jestem?''. oni zaś r'zekli do niego: ,,W grodzie
wozdwiżeniu''. I prosił wody, orri zaś dali rnu. I w1.pił wody i wstąpi-
ła we dusza, iprzyszedł do siebie, ipomacawszy koszulę, rzekł:

,,Czemrrście zdjęli ze mnie? Niechbym w tej krwawej kosztlli śmierć
przy1ął t stanął przed Bogiem''.r9

Jeszcze wyra źniejsza staj e się kanwa literackaw Latopisie halicko_wto-

dzimi.erskim z XI] w., ocenianynr przez większość badaczy jako ,'powieść

rycerska'' czy też,,swobodna powieść historyczna'', to jest kompozycyj-
nie zamknięty Lltw r historyczny, kt rego podstawę stanowią doroczne
zapisy kronikarskie (miejsce i czas powstania tego zabytku oraz alrtor

pozostają dyskusyjne). Tekst latopisu spaja wewnętrzna logika, osiągnięta

przez kompozycyjne dopasowanie kilku poszczeg lnych ',powieści'', po-

święconych walce o władzę w Haliczu po śnrierci Romana Mścisławicza
w 1205 r. ; zb ie rani u P r z ez D anidra Romarrowicza woły s ki ej oj c owi zny ;

ponownemu zdobyciu przez Daniela halickiego tronu;podbojowi doko-

|8|Lnnpisbioul-ski1118_1158,przclożyłikomcnmrzami opatrzy}E Goranin,Wrocław
19L)5;LaLopkkijotł:ki 1159-1198,przełoży! iopracowałE Goranin'Wtocław 1994_rcdl

|' 
fPowieś( tninionyth ldt, przcłożył i opracował F. Siclicki, Wrocław-Warszawa-Kra-

k w1999,s 205-rcd.]
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nanenlu Przez Batu-chana i in. T)ki rodzaj dzicjopisarsrwa, rriczwykły
dla Rusi, charakterysrycznyjedynie dla tego zabytku, sprawia, ze jest on
w wczes nytn pi ś miennicnvie zj awiskiem wyj ątkowym.

Jednakże na.jwspanialszyrrl zabytkiern piśmiennicnva Rusi Kijowskie.;

stało się Stou,o o putku 1goru. Nie zwykly poemat, nalezący do arcydziełktrl-
tury europejskiej, powstał pod koniec XII w.. Utw r terr poświęcony był
nieudanej wyprawie na Połowc w (1 1 85) księcia rrowogrodzko-siewier-
skiego Igora Światosławicza oraz jego brata'W'siewołoda. od czasu do cza-

sr'r na fali sceptycyzmu podaje się wwątpliwość arrtentyzm tego utvvoru:

ten' jak wyraził się jeden zbadaczy, delikatrry ,,kzcw r ży w polu żyta''

rłygląda na tyle egzorycznie na tle rcszĘ wczesnyclr zabytk w, że wydaje

się fals1'fikatem. 'W poerrracie istotnie je st wiele element w niezwykłych
i - jak na te czasy paradokalllych: wielowątkowa konrpozycja oparta na

asocjacji, fi'ligrarrowe, wyszukane środki srylisryczne oj'Az symbolizrn całe-

go Poematll. Podobrrie jakw sagach skarrdyrrawskich,rzeczy okreśIa się tu

nie ich własnyrni nazwanri, a|c przez słowa-symbole. Przyroda takźe od-
gryrva rolę symboltl: klżda zywa istota - zwierzę czy ptak, pora dnia czy
zr,łykłe zjawisko przyrody ma symboliczrry, arrrplifikowany sens. Czytell_

rrik pl'zenosi się do rrierzeczyr,vistego świata - splotu zlrak w poeryckich,
jak to jest na przykład w opisie binł1'Światosławicz w z Pok;wcami:

,,Od zalalia do zrnr-oku, od wieczore do brzesku,
Świszczą strzały hartowne, wl cznie łamią się z trzaskietn,
Szable grzrnią r-, szyszaki, w szłonry biją tasaki

Pośr d p l połowieckch, w serclr zie mi l'rierraskiej,

Gleba, kr'wią ugnojona, siana kością, pakością,
Kopytanri zollnz, odrodziła żałością

tl
Dw.l clni się bili. Az Ila trzeci
Padła chor'ągiew Igorowa
I tutaj było iclr żegnanie nad rzeką loystrą, nad Kajałą,
Thtaj na srypie chrobrym Rusom
Kr_wawcgo wina nie dostało
Swat w do syta napoili,
Sami - polegli w boju plawyrn
Snrutek do zierni drzewa cl'ryli,

od żalu-troski uikną trawy.'']')

z0 
[Przckład J Ttrwirrra: Sklwo o wryprawic lgora, przclclżyl J Tuwinr, opracowat

M Jak bicc,V/roclaw1950?,s 15-1(r rcd]
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'Wielka 
zagadka Slorrra, kt re zachowało się do czas w nowożytnych

wjedrtyrn jedyrynl, p Źnym i tlszkodzonym zapisie (Ila dodatek zagi-
llionym w 1812 r. podczas pożaru Moskwy) drażni i zapewne wciąż bę-
dzie drażnić badaczy, jak każdy wyrw r geniuszu. Je dno można powie-
dzieć z całą pewnością: autor nie pr bował ,,przedstawić obiektywnego
obrazu wczesnej Rusi'', jak to twierdzą autorzy podręcznik w szkol-
nych. Czy był z Kijowa' czy z Czerlillowa' z Hallcza czy zWołyrlla, czy
pochodził z książęcego rodu, czy też wywodził się z dr.użyrlnik w lub
bojar w (na ten temat dyskutują uczelri, niestrudzenie wysuwając jedną
lripotczę za drugą), jego natchniony poemat jest arcydziełem elitarnej
epiki rycerskiej, egzaminem dojrzałości piśmiennictwa rtrskiego. Zda-
rrym celująco.

ZwykIy czytelnik z trudem rozumie w orygilrale S/orło o pulku Igora,
podobrrie jak latopisy czy inne zabytki piśmiennicrwa Rusi Kijowskiej.
Język rych zabytk wjest bowiem trtrdną do odr żnierria mieszanką dwu
nurt wjęzyka _ staro-cerkiewno-słowia skiego oraz ruskiego'Jezyk sta-
ro-cerkiewno-s łowiari s ki (inaczej zwany s taros łowi a Iis ki m), stal1owiący
podwaliny tradycji piśmiennicrwa Rtlsi, był językicrn pierwszych prze-
kład w Plsllra Świętego i prac kręgu ludzi wywod zących się z MaceJonii,
tw rc w alfabetu słowia skiego, Cyryla i Metodego oraz ich uczni w
'W czasach, kiedyrozpowszeclrnienie tegojęzyka stało się na Rusi faktem
dokonanyrn, język ten przeistoczył się już, wed}ugJur5a Szewelowa, ,,z
żyrvego w konwencjonalny, zasrygły, język rytuału'', kt ly nie tyle rozwi-
jał się zgodnie z wewnętrznymi prawidłowościami, iIe wchłaniał wpły-
wy miejscowe, utrwalając je w wariaIrtaclr, zwanych redakcjami. Prze-
kłady, pochodzące z regionu Bałkan w, odzwierciedlały cechy charakte-
IJsryczne redakcji serbskiej i bułgarskiej, a przekłady dokonywane na Rusi
miały rniejscowe charakterystyczne cechy, pozwalające Ira to, by m wić
o istnienitr na Rusi ,języka staro-cerkiewno-słowia skiego w redakcji ru-
skiej''.Jednak i tym językiern władała nieliczna warsrwa itrtelcktualist w,
a pr cz tego, nie było w niej nazw dla wielu reali w miejscowych ' Stąd
też bardzo szybko do piśmiennicwva zacząI przenikać źyvly język' kt ry

P or> zi,urutu C\w] Lz-ĄCJ I B]zANT'J SKIEJ

wybitnyjęzykoznawca Aleksiej Szachmatow okeślał',kijowskim koine''2l'

ukształtowane w D(-Xw., to znxczy po powstlnirr Prrisrwa Rus w. Gwa-
ra mieszkaIic w stolicy wielkoksiążęcej, powstała ze splot dialektu Polan

- miejscowego ltrdu z gwarami rePrezentant w pozostałych ziemi rtr_

skich - druzynnik w, rzemieślnik w, kupc w, stała się podstawą literac-
kiegojęzyka ruskiego.

Wzajemny stosunek eIement w staro-cerkiewno-słowiaIiskich i ru-
skich w kaźdym z zacltowanych zabytk w wczestrego oryginalnego pi-
śmiennicwva jest na ryle ptynny, że może być w najlepszynl' razie przed-
miotem dyskusji, cry dany zabytek został napisanywjęzyku staro-cerkiew-
no-słowia skim z ruskimi wtrętami, czy też na odwr t' Przypuszcza się,

ze bliŻsze żylvemu j ezykowi są zabytki prawn i cze, zwł aszcza P ra t u d a ru sk a,

nasycona leksyĘ codzienną olaz spoleczną o wyraźnie miejscowym cha-

rakterzc.Jeszcze bardziej wyrazisry staje się nurtjęzyka potocznego w Slo-
wie o ptłtku Igora (co prawda, można to tlumaczyć także qzm, że w utworze

rym po Prostu Porusza slę temary nte przedstawiane w innych zabytkac|r).
'W'arto zwr cić tlwagg, że w językLl Stowa badacze odnajdują liczne cechy
charakterysryczne, kt re plźniej staną się cechamijezyka ukaiIiskiego.

Zr.rpełnie odrębną kwestią jest historia języka Potocznego, kt rym
posługiwali się mieszka cy książęcej Rusi. Łącząc pojęcia ,język potocz-
ny'', ,język piśmiennictwa'' w spekulacyjnyrn wyrażeniu ,język starortl-
ski'', hi storycy radzie ccy do niedawna j eszcze rvvierd z|ll, że jego i stn ieni e

we wszystkich ziemiach-kięsrwach jest.;ednym z najważniejszych do-
wod w na istnienie ,jednolitej staroruskiej narodowości''. Th ostatnia,
jako ,,nowa, wyższa forma wsp lnoty etnicznej w por wnaniu ze wsp l-
notą rodową i plemienną'', rzekomo ukształtowała się w przcciągłr D(-X w.,

potem zaś rozpad|a się wraz z upadkiem Rusi, co stało się bodźcem do
powstania narod w białoruskiego, rosyjskiego i ukai skicgo, a co zatyn;.

idzie _ ichjęzyk w.Jeś|i zaś chodzi o językpiśmiennictwa, o kt rym była

mowa, to rzeczylviście był on jednakowo zronlmiały dla wszystkich pi-
śmienrrych mieszkairc w Rusi _ od Kijowa do Nowogrodu, od YIa|icza

2l nKoinc> (dosłownie z grcckicgo: wsp lny dialckt) szczcg lny ponaddialcktalny
rr:c\zajjęzyka, uksztaltowanyw c|ckcic nabycia PrzczPewną-zzwyczaj społccznie prcstiżo-
wą _ gwarę powszcclrncgo ponaddialcktalncgo charaktcru, łączącą w sobic leksykę z innych
dialckt w, język w, lckykę specjalisryczną i in.

85

I



8786 Rozozur II

do Kurska. Inna sprawa, że żaden z nich nie m wił tym językiem, bo
i nie był on przeznaczony do m wienia. Właśnie dlatego, jako element
wsp lnej tradycji religijnej, ten sztucznyjęzyk m gł pozostać środkiem
komunikacji kulturowej w czasach znaczliep źniejszych, kiedy z Kijow-
skiej Rusi nie pozostało jlżnic, pr cz historycznychwspomnieli.

Inny był los dialekt w języka potocznego. Chociaż r1żnjce między
dialektami nie stanowiły bariery nie do pokonania w komunikacji języ-
kowej, na przykład między mieszka cem Kijowa i Pskowa, jednakźe ce-
chy fonetyczne i gramaryczne w znaczrrym stoPniu r6żn1ły te dialekry.
Pozwala to na stvvierdzenie, że na terytorium Rusi istniało kilka ponad-
plemiennych dialekt w, o istnieniu kt rych świadczy fakt, że takie czy
inne regionalne cechy w postaci ,,liter wek'' pojawialy się w zabytkach
na tle ustalonej ortografii języka piśmiennict'lva"V/ szczeg lności na te-
renie dzisiejszej Ukrainywyr żnia się dwie spokrewnione ze sobą strefy
dialekt w - p łnocno-poleską (dzisiejszy p łnocny V/oły , Kijowszczy-
na, Czernihowszczyzna i Siewierszczyz;l:a) oraz południowo-zachodnią,
lub halicko-wołyrisĘ, zajmującł obszar wsp łczesrrej Galicji i poludnio-
wego Wołynia. Bardzi ej szczeg łow ą analizą zj awi sk i lu s truj ących tę b l i -
skość zajmują się prace specjalistyczne. Tu wystarczy ograniczyć się do
stwierdzerria, że protoukrai skie cechy językowe odrraleźć można 1uż
wpierwszych pisemnych zabytkach ruskich zXI w', azaczę|y się one
kształtować, jak się przypuszcza,między VI-MI w.

R wnolegle do cech językowych kształtowały się także cechy et-
niczne przyszlego narodu ukai skiego, kt rego obszar zamieszkiwania
pokrywał się z naj dawniej szymi wschodnios łowiariskinri terenami mię-
dzy Prypecią, Dnieprem, stepem i lbrpatami. Stałość zamieszkiwania rych
region w przez miejscowe p|emiorra, gwarantujące dziedziczność i na-
stępstvvo pokoleri, przyczynily się do nieprzerwanego rozwoju etniczne-
go ijęzykowego' a to z kolei warunkowało pojawienie się stałych cech
języka, kultury materialnej i duchowej _ chat, odzieży' jedzenia, zwycza-
j w i obrzęd w. Część ludności miejscowej, migrując wprocesie osie-
dlania się Słowian Wschodnich na terenach p łnocnych i p łnocno-
wschodnich, nawarsrwiała się na terytorium wsp lczesnej Białorusi na
miejscowy balrycki substrar, a na terytorium errropejskiej Rosji - na ugro-
f rriski. Twierd zenie, że m ieszkaricy rych region w odczuwali,'wsp l notę
swego pochodzenia i rozwoju'' oraz uświadamiali sobie ,,terytorialnąjed-

Poo z.Narutu c\wILIi A:JI Btz.tN'ryJsKtEl

ność ijednolitość języka, kultury iwiary'' jest nazbyt śmiale. Brak prze-
strzeni informacyjnej (czy choćby szlak w komunikacyjnych) na tak
ogromnym' rozczłonkowanymPrzez nieprzebyte lasy i błota terytorium,
jakim była Ruś książęca, łvyklucza możliwość pojawienia się świado-
mości takiego tyPu.Można powiedzieć więcej: wątpliwe, by podstawo-
wa masa ludności (a nie książęta czy też zbliżeni do nich uczeni mężo-
wie) miała choćby og lne wyobrażenie o rozmiarach Rusi. A tym bar-
dziej nikomu nie przyszłoby na myśl, by, mieszkającnadbrzegamirze-
ki Roś, można było rozmyślać o ,,wsp lnocie swego pochodzenia'' z No-
wogrodem czy Połockiem. Jednakowy język piśmiennictwa oraz jed-
ność tradycj i du chowo-intelektu alnej oczywiście dawaly przeświadcze-
nie opokrewieristwie, ale jedynie nielicznej warstwie eliry' Dlatego też
utrą/Tnylvanie na tej podstawie, że Ruś książęcą zamieszkiwali ludzie,
uświadamiający sobie przynależność do,jednolitego staroruskiego naro-
du" -jest tym samym, co stwierdzenie na podstawie istnienia wsp lnej
scholasryki łaciriskiej istnienia ,jednolitego łaci skiego narodu'' w grani-
cach wczesnej Europy Zachodniej. Jakkolwiek i tam elita intelektualna
była świadomajedności kultury piśmiennej nie mniej wyraźnie niż na Rusi'

$ 2. Ruś i Step. Mongolska ł'śrwała.

Ludy Stepu na ruskim pogrąniczu (ilo poczqtku XIII w')'

Podczas gdy mieszka cy Rusi opanowywali podstawy cywilizacji chrze-
ścijariskiej, na ogromnych przestrzeniach stepu, graniczących z ziernią
ruską od południa i wschodu, toczyło się inne życie. Niczym przyp|ywy
i odpływy po stepach przetacza|y się fale coraz to innych lud w, po kt -
rych do naszych czas w nie przetrwało niekiedy nic, opr cz zagadkowej
nazwy; powstawaĘ i znikały parisnva, wybuchały krwawe wojny o tere-
ny dla wypasu i o władzę. Z r wninnego pasa nad Morzem Azowskim
i Morzem Czarnym, najbardziej na zach6d wysuniętego obszaru'V/iel-
kiego Stepu Azjaryckiego' samo położenie geograflczne c'zynilo swoisry
korytarz, wiodący z Europy do Azji. Za ,,bramę wjazdową'' służył Don,
za ,;wyjazdową'' _ Dunaj, a dzieliłaje odległość zaledwie czterech miesię-
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cy drogi dlawytrzymałych koni stepowych. IJunowie, kt rzyjako pierwsr

przekroczyli Don, zmiatając wszystko na swej drodze, ruszyli wzdluż
Durraju, a następnie za Dunaj i niejako niszczy|i tamę, kt ra dorychczas

niedostrzegalnie odgraniczala aziatyckie przcstrzenie. Od V w. terelly

położor-re nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim stopniowo oPa-

nowali Turcy, powoli wchłaniając plemiona ira skie. To właśnie im są-

dzorre będzie w ciągu ponad rysiącletniej historii (do koirca XVIII w.)

zostać gospodarzami tych teren w.

Pierwszym tureckim pa st'wem na terytoriutn wsp lczesnej Ukrai-
ny był Kaganat Chazarski' kt ry przetrwał od połowy MI w. do korica

X w, zajmujłc przestrzeitmiędzy stepami i podg rzern Dagestanu i Ktr-

bania, dzisiejszy steP nad Morzem Azowskinr i - częściowo - nad Mo-
rzem Czarnym oraz znacznączęśĆ Krymu. Darrinę płaciły Chazarom ple-

rniona p lnocnokaukaskie, mordowskic nadwołzariskie i slowiariskic _

Siewierzarrie, 'Wiarycze, Radyllricze, aprzcz jakiś czas także Polanie (w

latach osiemdziesiątych D(w. ruski <konurrgl (kiązę) olcg, jakjuz wspo-

nrniano, podporządkował iclr sobi e)

\V samej Chazarii stosul1kowo szybko wok ł umocnionyclr zimo-

wisk koczowrrik w, z:właszcza kiedy znajdywały się orre rra szlakaclr harr-

dlowyclr, zaczę|y powstawać osiedla o charaktcrze miejskim, zamieszka-

ne przez r żrrorodną pod względem etnicznynr |udność - rzemieślrri-

k w i kupc w. W szczeg lności właśnie w ten spos b z zimowiska-for-

tecy kagana powstalo miasto stoleczne Iryl u ujścia Wolgi' a w dolnym

biegtr Dor-ru dużą miejscowością stłl się Sarkel. od drugiej połow1'VIII w.

zaczęły odradzać się zniszczone Przez Hurrrjw state nriasta greckie na

wybrzeżtr Morza Czarnego _Kercz (pJreckic Pantikapajorl), Samkerc (gr.

T)nretercha, rtrskic - Tmutoraka ), Fanagoria. Mieszkł cy Keganattr

wkr tce zostali wciągIlięci w rniędzynarodowy lrarrdel tralrzyto]"\ry', po-

nieważ kol'rtrolowali szlaki prorvadzące ze Wschodu i Bizancj um do zienr

Bałt w, Fin w i Słowian.Jednocześnie w miastach intetrsywlrie rozwija_

ło się rzemiosło, l tla prowirrcji rolnictwo i hodowla.

l)od względem konfesyjnynr ludność Chazarii była r żrrorodna: obok

Pogan w rych sanryclr nriastach rnieszkali chrześcijanie, nruzułtnanic i wy-

znawcy j u daizmu (w granicach Kaganatrr zam ieszkała zn^czn a |iczb l Zy -

d,3w z lranr-l i Bizancjum, tlchodząc przed prześladowatriami ze strony

muzułt-llan w i clrrzcścijan). Szczeg lnie dużo Zyd w zamieszkiwalo

stolicę Kaganattl - Iryl, co odegrało zaPewnc decydujłcĄ rolę' kiedy pro-
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cesy centralizacyjrre popchnęły do zrniany pogaristwa na jednolite dla
wszystkich plemion wyznarrie; l1a początku D( w. stal się nim judaizm.

Jednakże krok terr okazał się fatalny w skutkaclr dla prryszłości Chazarii.
Przyjęciejud aizrnu przez chana i stołecznych wielmoż w przeciwstawiało
ich pozostałej części arystokracji, zamieszkującej w odległych koczowiskaclr'

Dlatego też lriebawem rozpoczęła się wojtra domowa, podczas kt rej miesz-
ka cy prowincji zjednoczyli się z rnuzułmanami i clrrześcijanami. Te wal-
ki wewnętrzne doprowadziły do og lnego zamętu. W kaju jeden po dru-
gim wybuchały lokalne konflikry między zwaśnionymi rodami22.

Korzystając z zamieszania' na chazarskie stepy ze wschodu wkro-
czyły nowe plerniorra koczownicze _Węgrzy, mieszany sojusz plernior-r,

kt ry powstał około 830 r', obejmujący ludy pochodzerria ugrofiriskiego
oraz tureckiego. 'Węgrzy nied}ugo pozostali na stePach clrazarskich;już
okolo 850 r. zmttszeni do przernieszczenia się na zach d przez rradaral-

skie plemiona stepowe Pieczyng w (ttrreckie - <bećerrelol), najprarx,do-

podobniej sturkizowarrych Irariczyk w Weclług danyclr z połowy X w
zasięg koczowisk ośrniu plemion Pieczyrrg w obejmowal obszar od Du-
rreju do Donu, a w stosunku do Kijorł'a pozostawał w odległości zaled-
wie jednego dnia jazdy konnej.

Pi erwszą wzmiaIrkę o Picczyrrgach odrraj duj e my w latopisach rr'rskich

pod rokiem 915"w latach 915 _ 1036 Ruś walczyła ze swoimi stepowymi
sąsiadami szesnaście razy,nie licząc drobnych poryczek; w 968,1017 i 1036

r. ordy Pieczyrrg w podchoclziły pod sam Kij v4 aw 972r. chan Kuria w za-
sadzce w okolicacl-r drrieprza skich poroh w rozbił oddział Światosława i,

jakjuz była mowa, z czlszki książęcej uczynił oktltą zlotern czarę (taki 1rrze-
jaw triurnfu nad pokorranyn-r rywalem znaly też ludy gelma skie).

Wa|cząc z Pieczyngami, Ilrrś zaczęła powoli zdobywać doświadcze-
nie w oporze przeciwko ludom Stepu, przcde wszystkim w stawianiu
czoła chłrakterysrycznej dla niclr takryce prowadzenia wojlly. Lekka korr-
nica koczownik ui nie używających arri tarcz, ani spis, posługującyclr się

22 
]ak jtlż wspolllniallo, od drtrgicj połowy IX w. na osłabiony waślrianri lhgalrat

rozpoczqli atak Rusowic, kt ryll przyszło zadać ostanli cios Clrłzarii. Na okrcs lat szcść-
dzicsiąrych po osicnldzicsiątc D( w: przypadają picrwszc wyprawy olcga Ilad Morzc Krsp|1'_

skic oraz podporządkowanic K1'orvowi Slolvian' płacących daninę; kolcjnc napady rLlskich
drużyIl na wybrzcżc krspijskic datujc się na 909, 91(), 913,943 r., w 965 r' zaś książę Swiato-
slrwzaj4liz5urzylsto|icęIGgenanr, Iryl osmtcczrlyuprdckChazariinestąpriłpowy;rrnwic
W]tldzimicrza Swiaros|awicza, kt ry pod konicc X w llałr;żył na Chazlr rv daninę
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przeważnie łukami, czyli bronią dalekiego zasięgu, stawiała w pierwszym
rzędzie na efekt zaskoczenia' o szybkości przemteszczania się stepowe-
go woj ska n iej ednokrotni e wspom i n aj ą au torzy bi zantyiscy, nzzyw ając tę

korrnicę ,,Iecącymi ludŹmi''. Stąd też tradycyjne metody walki, obrony,
stawiania do boju byĘ nieskuteczne w zderzeniu z rajdami szybkiej kon-
nicy Pieczyng w. Pod koniec X w. rodzi się nowa forma obrony _ wzno-
szenie wysokich i długich umocnionych mur w z drewna i ziemi, cią-
gnących się pasmami i odgradzających ruskie pogranicze od Stepu.

W dużo p6źniejszych czasach fragmenry tajemniczych wał w, ota-
czających ziemię kijowsĘ od strony stePu spowodowały powstanie legen-
dy o <Smoczych wałach>.'Według legendy kowale, święci Kosma i Damian,
poskromili ogromnego Smoka, pożerającego miejscową ludność; wykuli
plug i zaprzęgli do niego to swvorzenie, zmlszając do wyorania miedzy,
kt rej nie wolno mu było przekroc'zyć; grunt spod lemiesza rzekomo wy-
wvorzył waĘ kt re kilkoma p łokęgami otaczają Kij w i przyległe do niego
tereny. W rzeczywistości jednak na podstawie badari licznych pozostałości
wał w, zachowanych po dziś dzie , archeologowie datują ich wzniesienie
między koricem X a XI w, a ich powstanie tłumaczą potrzebą obrony po-
gr anicza przed P ieczyngami, potem zaś przed Połowcam i. V/ały usypywa-
no zazllłyczaj albo wzdłuż rzek, albo na Przecięciu szlak wwodnych; ota-
czanoje wewnętrznymi i zewnętrznymi fosami, przez co tvvorzono kilku-
stopniową linię przeszk d nie do pokonania dla konniry. Sam nasyp był
mLlrem o wysokości i szerokości od 3 do 3,5 m, ut'worzonym z kł d uło-
żonych na |<rzyż albo czworoĘtnych zręb w, przysypanych ziemią.

Stosunki Rusi z Pieczyngami nie sprowadzaly się jednakwyl'ącznie
do konfrontacji. Na przykład w latach 943-944 Igor Stary wykorzystał
oddział Pieczyng w podczas lvyprałvy na Bizancjum, atakże w samym
Kijowie pod koniec X w. mieszkali Pieczyngowie. Świadczy o tym
wzmiankowany w latopisie epizod oblężenia Kijowa w 968 r., kiedy to
pewien śmiałek przedostał się z Kijowa, by powiadomić drużynę, kt ra

przebywała za Dnieprem o krytycznym stanie, wjakim znajdowali się
oblężeni.

,,on zaś wyszedł z grodu zlzdą, i biegnąc
wołał: ,,Czy nikt nie widział konia?'' Umial
i mniemali, że to sw j.'' T

pomiędzy Pieczyngami,
bowiem po pieczyrisku

Sielicki' Wrocław-'Warszawa-Kra-23 
|Pouieść minbnych l'at, przelożył i opracował F

k w 1999, s. 53 - red.l
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v/ 1036 r. Pieczyngowie ponieśli druzgocącąklęskę z rąkJarosława
Mądrego pod murami Kijowa, Po czym część z nich przeniosła swe ko-
czowiska zaDunaj, a stamtąd dalej na Bałkany, gdzie z czasem zmiesza|i
się z miejscową ludnością, cl, zaś, kt rzy pozostali na swych dawnych
koczowiskach , Przez dwa dziesięciolecia zmuszeni byli szukać Pomocy
w Kijowie, bowiem w stepie nad Morzem Azowskim i Morzem Czar-
nym pojawili się nowi gospodarze - Połowcy.

Słowem Połowiec w ruskich źrldIach określano plemiona tureckie
Kipczak w lub inaczej Kuman w (dosłowne znaczenie <kuman> to bia-
ły, ż łty' stąd też ruskie - <połowyj>, Połowiec - płowy)2a. Przybyli w D( w.
z teren w dzisiejszej Kirgizji i Kazachstanu; najpierw wyparli Pieczyn-
g w z okolic Morza Aralskiego, a następnie w polowie XI w. zaczę|i na-
pierać na wybrzeża Morza Czarnego. V/ycofując się, Pieczyngowie oraz
zbliżone do nich plemiona Tor w i Berendej w poprosili o obronę księ-
cia kijowskiego. Po 1060 r' osiedlili się oni na pograniczu ziemi kijow-
skiej i perejasławskiej, Przy czym męska część ludności służyła zbrojnie
księciu kijowskiemu . Za tą swoistą linią obronną, jaką stanowili ,,swoi''
koczownicy ciągnęło się bezkresne <Pole Połowieckie> (<Deszt-y-Kip-
czal<:>) położone między'V/ołgą a Dunajem. To terytorium' znane w śre-
dniowiecznych źrldłach europejskich pod nazwą Kumanii, było po-
dzielone między poszczeg lne rody, z kt rych każdy koczował w wy-
znaczonych granicach, wznosząC tam stałe zimowiska z umocnieniami
obronnymi.

Pierwsze uderzenie na Ruś prts,padanalatasześćdziesiąteX w:w 1061
r. napadli oni na ziemię perejasławską, pokonując księciaWsiewołodaJaro-
sławicza, a w 1068 r. Wsiewołod zbraćrni zosta|i rozgromieni nad rzeką
Altą' Do początku XII w. plemiona stepowe Połowc w dokonały 46 więk-
szych wypraw na Ruś, podczas kt rych ziemie ruskie poniosły ogromne
straty gospodarcze oraz stratyw ludziach, ponieważ zakażdym razem Po-

2Ą Przypuszcza się, żc Kipczakowie, wśr d kt rych rozpowszechniony był curopcj-
ski ryp antropologiczny, byli plemicnicm irariskim.
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łowcy zabierali ze sobą wieiu jeirc w. Nic więc dziwnego, ze temat poło-

wiecki dość szybko stał sięjedrryrn z centralrrychw piśmiennictwie luskim,

gdzie raz po raz mowa o spustoszeniach, jakie czylili ,,bezbożni Izmailta-

rrie, przeklęci Agarianie, nieszczęsne wypłodki szatana''. 
'W'yprawy przeciw

Połowcom regularnie powtarzały się w przeciągu prawie dwustu lat,przez

co stały się rra.;wazniejszym tłem bohaterskiclr czyn,5w książ ąt,kt rzy zdo-

bywali sławę, ,,łamiąc kopie o ziemię połowlecką''. V/tedy tcż na skutek

konieczności uzgodnionej wsp lnej obrony, narodziły się pietwsze Patrio-
tyczne hasła rrawołujące do wsp lnej walki o Ziemię Ruską.

Z drugiej strony bliskość świata połowieckiego, korrtakry handlowe'

a nvIaszcza rezularnie zawierane małże snva mieszane, kt rymi umacniaIlo

traktary pokojowe podpisyr,vane między książętami a poszczeg lnymi cha-

rrami' doprowadziĘ do stoPniowego złagodzenia ostrości konfliktu, nie_

.;ednokrotnie przeradzając wzajemnc uajazdy w swoisty turnie.; rycerski'
Charakterysrycznym przykładem rnoże być wyPrawa dla zdobycia sławy

rra <Pole Połowieckie> Igora Światos lawicza,opisana w Słoluic o putktł lgora:

i matka, i babka Igora były najprawdopodobniej Połowczankami, a swego

własnego syna'Włodzimierza ożen|ł l<siązę Igor (już po wyprawie) z c rĘ
chana Konczaka, z kt rym walczył' 'W warunkach tak intensyvynych związ-

k w rodzinrrych nic dziwnego, że już od KI w. chanowie połowieccy na

zaproszenie swych ruskich braci stryjecznych lub cioteczlych', czy też dal-

szych krewnych, aktywnie uczestniczyli w waikach między kslązętaml, coraz

bliżej stykając się z problemami Rusi. Stąd też nie wiadomo' czym w per-

spektywie zako czyłby się dwustuletni konflikt' kt ry powoli przeradzał

się w partnerstwo, gdyby na wschodrrich rubieżach <Pola Połowieckiego>

nie pojawiła się nowa groźna siła _ Mongołowie, co stało się złowieszczym

prologiem do poważnych zmialr i w losie Kumanii, i w historii Rusi.

Wypraluy Batu-chana i powstanie Złotej ordy

Chronologia i przebieg niszczycielskich wypraw mongolskich na Euro-
pę w latach 1237-1242 są dobrze udokumentowane i w rtrskich, iw za-

chodnioeuropejskich kronikach. Zaczęło się od poddania się nriastw l<się-

snvie riazailskim i włodzimiersko-suzdalskim. 21 grudnia 123'] r', si d-

mego dnia oblężenia' Ratu-chan zdobył Riazari, a po nricsiącu' w stycz-
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niu 1238 r' po pięciodniowym szturmie padła Moskwa, 7 lutego zaś ttz-
ny oblęznicze rozbiły mury'Włodzirnierza rra Klaźmie' wczesrrej stolicy

księsnva włodzimiersko-suzdalskiego. Batu-chan dotarł aż pod Nowo-
gr d, zawr ciłjednak na południe i przemieszczając się wzdłr-lż wschod-
nich granic ziemi smoleIiskiej i czernilrowskiej, podążył na steP Poło-
wiecki, by tam rozbić wojska tamtejszego chana Kotiana'

Rok p źniej, wiosną 1239 r., ponowiono atak na Ruś. TyIn razem

przysz|a kolej na okolice Kijowa.'W marcu padł Perejasław, w paździer-

niku - Czernih w i szereg mniejszych miast, położonych na obu brze-

gach Desny i Sejmu. Po roku, w listopadzie 1240 r., mongolska armia

znalazIa się pod Kijowem:

,,I był Batu_chan opodal grodtr, a pachołcy jego otoczyli g;r d' i nie
było nic słyclrać dla odgłosu skrzypienia woz w jego, ryku mn swva

wielbłąd w jego i dla rżenia stad koni jego. I była napełniona ziemia
ruska wojowrlikami..' Postawił zaś Batu-chan poroki [machiny ob-
lężnicze] przy wałach, podle Bramy Lackiej, tu bowiem było zbocze
g ry. Bijąc porokami be zustannie dzieii i noc wybili wały, i weszli gro-
dzianie na wyłomy wwałach, i tu mogli widzieć złomowisko kopii
i roztrzaskanych tarcz.'Wnet strzały przesłoniły świat zwyciężonym."25

Kij w został zdobyty 6 grudnia 1240 r. ostatni obroricy zamknęli
się w cerkwi Dziesięcinnej; usiłowali nawet wydrąĘć tunel do wzg1rz
rrad Dnieprem, jedrrakźe pod naporem mongolskich taran w mury świą-
tr.'mi zawaliły się, grzebiąc ludzi.

Spod splądrowanego Kijowa gł wne siły Batu-chana ruszyły na

V/oĘ i ziemię halicĘ, zmiatając wszystko na swej drodze.'Wios ną 1'247 r.

część wojskpod dow dznvem <tiumennika> (wojewody) Burundaja prze-
kroczyła granice Polski, i po rozbiciu wojsk kiążąt sandomierskiego i kra-

kowskiego, zniszczyłaLublin, Sandomierz, Krak w i in., druga zaś część,

dowodzona prze z same go Batu -chana, po dążyła pr zez Karp aĘ na'W'ę gry.

Kr l Bela IV został pokonany, więc konnica Battr-chana, trie ponosząc po
drodze ani jednej klęski, przetoczyła się przez Słowację, Czechy i Węgry
a wiosną 1242 r. dotarła do wybrzeży Adriatyku, gdzie zaczęła szturmo-
wać tamtejsze miasta-

?5 
[Prze kład F. Sielicki: Kroniki staroruskią wybrał, wstęPem i przypisami opatrzył F

Sie licki, Warszawa 1987, s. 238 - rcd.l
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Jednakże, na szczęście, na tym się sko czyła znajomość mieszkari-

c wbasenuAdriatyku z Mongołami. V/ marcu 7242r.Batu-chan, nawieść

o śmierci chana Ugedeja,Przez Bośnię, Serbię, Bułgarię i stepy czarno-

morskie powr cił do domu, gdyż synowie Czyngis-chana musieli być

obecni na Kurułtaju, by wybrać nowego władcę. Imperium mongolskie

nie przetrwało W całości rych wydarzeri. Batu-chan, uznaj4c sw j r d za

pokrzywdzony w wyborach, nie złożyi prrysięgi nowemlr chanowi Gu-
jukowi. Po zaloźeniu obozu naprzełomie 1242i 1243 r. w dolnym biegu

wolgi faktycznie uwvorzyłwłasne pariswvo (nieco p źniej w ruskich źr -
dłach parisnvo to otrzyrna nawłęZ|otej ordy) ze stolicą w mieście Saraj,

w pobliżu dzisiejszego Wołgogradu, gdzie znajdowało się centrum wła-

dzy chzna' Pod względem powierzchni było to jedno z największych

pa snv okresu średniowiecza, ciągnące się od'Wielkiego Stepu Azji do

Europy. Mongolscy koczownicy, tw rcy tego ogromllego rworu politycz-
nego, niezbyt interesowali się regionami mało przydatnymi dla przyjęte-

go Przez nich trybu życia. Dlatego też w granicach teren w ordy znala-

zły się jedynie ziemie lud w stepu - Baszkir w, nadwołżaiiskich Bułga-
r w, Kipczak w i in. Natomiast mieszka cy innych stref - lasu, lasoste-

pu oraz g rskich region w, choć zachowali odrębność terytorialną, to

byli lennikami czy też polirycznymi wasalami chana. odtąd wypravfy

Batu-chana przynosiły r żne skutki dla dawnych wrog w- Rus w i Po-

łowc w ponieważ Kumania po utracie niezależności weszław skład ordy,
podczas gdy ziemie ruskie nie interesowały chan w z punkttr widzenia

pośzerzenia własnego terytorium. Chodziło im o uzyskanie daniny od

ludności oraz wsparcia militarnego w postaci drużyn l<siążąt-wasali, a tak-

źe o jeric q kt rych Mongołowie brali do niewoli podczas łupieżczych
rajd w, powtarzanych okresowo albo w celu ukarania ,,nieposłusznego''
kięcia lub dla wsparcia kt regoś z ruskich władc w w konfliktach we-
wnętrznych. Już w drugiej połowie )(III w. pojawiła się r żnica w sytua-

cji poszczeg6lnych kięstw, kt ra przesądziła o ich losie wprzyszłości.
Nowogr d, Psk w, ziemiapołocka, kt rych nie objęły mongolskie pod-

boje, zaczę|y coraz wyraźniej zmierzać do zb|iżenia z litewskimi sąsiada-

mi. Cięzkie czasy nadeszły dla księstwa włodzimiersko-suzdalskiego oraz

riazariskiego, gdzie z powodu bliskości terytorialnej ordy zależność wa-

salna przybrała szczegdrnie poniżające formy i trwa\a też najdłużej. Jeśli
chodzi o kięswva połoźone na terytorium ukrairiskim - kijowskie, pere-
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jasławskie, czernihowskie i halicko-woĘriskie - to ich sytuację w znacz-
nej mierze wanrnkowały wydarzenia sprzed najazdu Mongoł w.

Czterdziestoletnia wojna ,,o spuściznę halicką'', tocząca się od 1205

do 1245 r. (bardziej szczeg łowo zajmiemy się tą kwestią w nastęPnym
paragrafi e), doprowadziła do całkowitego łVyczerPania sił przeciwnik w
w przededniu mongolskiego najazdu, przez co ziemie pograniczne - ki-
j owska, perej asławska, czerni howsko-siewi erska stały się łałw ą zd,oby czą
dla Batu-chana. I choć apokaliptyczne rozmiary zniszcze(t, spowodowa-
nych przez najazdy Batu-chana w I?39-t240 r., o kt rych z patosem opo-
wiadaja wczesne źr6dIa, p źniejsi historycy i archeologowie dawnojuż
podali w wątpliwość, ustanowienie zwierzchności mongolskiej było bez
wątpienia katastrofą. Sparaliżowane Przez mongolskie ingerencje w spra-
wywewnętrzne' wyczerPane gospodarczo, najstarsze ruskie księswva stra-
ciły rzecz najważniejszą-jednakowe temPo rozwoju w por wnaniu z za-
chodnimi sąsiadami. Podczas gdy w Polsce, na 'Węgrzech, w Czechach
w XII i )([Vw. doskonaliły się insrytucje po|ityczne, powstawały pierw-
sze uniwersytety, doskonaliły się samorządowe, korporacyjne formy or-
ganizacji społecze swva , wzrastała rola miast i towarzyszącej im kultury
miejskiej, Kij w i Czernih w przez ponad sto lat nie uczyniĘ nawet kroku
naprz6d. Przeciwnie, nastąpiła moralna degradacja sterroryzowanej przez
Mongol w eliry książęcej, upadek miast, z większą intensywnością prze-
biegał proces rozdrobnienia dzielnicowego (nP. na ziemi czernihowsko-
siewierskiej na początku )CVw. było co najmniej dziesięć maĘch lsięstw),
dziwną anomalią stała się pozbawiona własnej dynastii stolica Rusi - Ki-
j w, gdzie na podstawie mongolskich jarłyk w ,,rządzll.t" książęta, kt -
rych noga tam nawet nie postała.'W przeciwieIistwie do tych ziem, ksią-
żęcej linii halicko-wołyIiskiej, kt ra wyszła zwycięsko z wojny o ,,spuści-
znę halicĘ'', udało się połoĘć podwaliny pod własne potężne paIist'wo,

kt re na całe stulecie Powstrzyma zejście z areny historycznej pozostało-
ści RusiKijowskiej.
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$ j.Iśięstwo halicko-uloły skie albo Knilestulo Ruskie.

Iś ztał tow atie sĘ tery lotium,

Y/ 981 r.'V/łodzimierz Światosławicz, wedle latopisu, wyprawił się na
terenypołożone w g rnym biegu Prypeciiwzd|uż Bugu, Sanu oraz96r-
nego biegu Dniestru' zamieszkane przez plemiorra słowiariskie, kt rych
identyfikacja pozostaje kwestią dyskusyjną. V/tedy też, pod koniec X w.

założy|;w imię swoje'' miasto Modzimierz nad rzeką Łuhą, odziedzi-
czonewraz z nowo przy|ączonymi ziemiami przez s1m w- Borysa, a na-
stępnie'Wsiewołoda.

Do kolica K w. ziemie wołyriskie i podkarpackie tworzyĘjednolitą
jednostkę administraryjną, podporządkowaną bezpośrednio kiiowskie-
mu tronowi książęcemu.Jednakże w 1084 r. ten system zależności został
po raz pierwszy naruszony. Na Podkarpaciu samowolnie zajęli tron ksią-
żęcy trzej bracia _ Ruryk,'Wołodar i Wasylko Rościsłalilcze, synowie księ-
cia tmutorakariskiego, Rościsława'Włodzimierzowicza, wnukaJarosława
Mądrego. Przy poparciu miejscowych bojar w, działając w ścisłym po-
rozumieniu, Rościsławicze szybko zdołali na ryle umocnić się w Prze-
myślu, Zwinogrodku iTiembowli, że po kilkukotnych pr bach wiel-
kiego kięcia wyparcia ich z ziemi halickiej zjazd kiążęcy w Lubeczu
(1097) potwierdził ich prawo do tych ziem jak do ojcowizny' Po śrnierci
w 1124 r. V/asylki i Wołodara (Ruryk zmarł wcześniej, w 1094 r.) rozpo-
częła się wojna między ich spadkobiercami, w kt rej nłyciężyłWłodzi-
mierz 'Wołodarowicz 

albo, jak go w wczas nazy\'Vano' Wołodymyrko
(zmarł w 1153).Jako czlowiek energiczny i mądry V/ołodymyrko stał się
faktycznym nv rcą księsnva halickiego. W 1,1'41' r' przeni sł stolicę zPrze-
myśla do Ha|icza, gdzie zdolał zbudować trwałe porozunrienie zmiej-
scowymi bojarami, a wwojnie prowadzonej między II49 a1152 r. po
raz kolejny oclparł atak na ziemię halicĘ kięcia kijowskiego oraz jego
sojusznik w-Węgr w.

Syn V/ołodymyrka, Jarosław ośmionrysł ( 1 1 53-1 1 87) umocnił zdo-
bycze ojca. Działając niekiedy z dyplomatyczną ostrożnością, niekiedy
w zdecydowany spos b, Jaros}aw uczynił z księstwa halickiego jedno
z najsilniejszych księsnv ruskich. Potęgę władcy Podkarpacia tak opisuje
autor Stowa o putku lgora'.

Poo zt't,ąpeu cWILIzAc! BIzAN'rvJSKIEJ

"Ejże ry osmomyśle' halicki Jarosławie,
Na złotolirym tronie wysoko siedzisz w sławie,
Ze|azem p ułk w wspierasz wę gierskich turni nawał,
Wr zeciądze D unaj owi, k lowi -ś drogę zawarł.''26

Wysławiając potęgę księcia, poeta nie m wi oczyłviście o Ęzysie'
kt ry od lat siedemdziesiąrych wstrząsał w|adzą księstwa halickiego.

Mogloby się wydawać, że to konflikt rodzinny, jednakże u podłoża Ę-
zysu |eżal konflikt między zdecydowanie umacniającym swoje samo-
władztwo Jarosławem oraz niezadowolonymi bojarami. Powodem do

otwartego konfliktu staĘ się waśnie rodzinne: bojarzy, rzekomo oburze-
ni niemoralnym żylvotem kięcia, w 1171r. spalili jego kochankę - bo-
jarską c rkę Nataśkę i uroczyście przywiedli z wygnania ślubną żonę

Jarosława, olgę, c rkęJerzego Dołgorukiego (wraz z nią uciekli swego

czasu ,,mnodzybojlrzy", co świadczy o niezupełnie intymnym podłożu
konfliktu). Jednakze Jarosław rozwiązał ten dylemat we właściwy sobie
spos b: umierając, przekazał władzę zwierzchnią nieślubnemu synowi
olegowi Nastasiczowi, a syna z olgi,Włodzimierza, niekochanego i nie-
pokornego, ustanowił na dzielnicy przemyskiej.

Testament księcia nie został zrea|izowany' Jak pisze konikarz, po
śmierciJarosława ,,waśrrie były wielkie w ziemi halickiej, haliccy męźo-
wie nie zważając na przysięgi krzyżowe,wygnali o|egaz Halicza.'' Szyb-
ko jednak okazało się, że i V/łodzimierz nie zadawalał bojar w - ,,dumy
nie lubił z jej mężam|" . Zaczę|a się dwuletnia wojna domowa, podczas

kt rej i V/łodzimierz, i zwaśnione partie bojar w wzywaĘ na pomoc to

Węgr w, to Polak w, to sąsiednich ruskich książąt' Wreszcie w 1189 r'
Włodzimierzowi z pomocą niemieckiego cesarza Fryderyka I Barbarossy
oraz księcia polskiego udało się powt rnie zasiąść na tronie książęcym.
Ponieważjednak nie posiadał męskiego Potomst\,Va, po jego śmierci skori-
czyłasię ta linia Rurykowicz w. Największą inicjatywą spośr d sąsiad w
wykazał się książę wołyriski Roman Mścisławicz. Jeszcze w tym samym
roku przy wsparciu od dawna mu przychylnej grupy miejscowych boja-
r6w zajał FJ.alicz. V/ ten spos b Po trwającej ponad stulecie przerwie
Wołyn, ziemie nadbuża skie i naddniestrza skie oraz Podkarpacie zno-
wu zaczę|y starrowić jeden organizm polityczny.

26 
[Przekład J. Tuwima: Słowo o wyprawic lgora, przelożyl J. Ti-rwim' opracował

M. Jak biec, Wroclaw 19502, s. 25 - red.]
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V/ ciągu tego stulecia, kiedy ziemią lralicką rządzili Rościsławicze,
życie na Wołyniu toczyło się nie mniej intensyr'vnie. Do lat siedemdzie-
siąrych XII w ziernia woły ska podporządkowana byla albo bezpośred-
nio księcir-r ki|owskiemu, albo była przekazywana w tyrnczasowe włada-
trie protegowanym kljowskich władc w Jednakże zalziasława Mścisła-
wicza, wnuka'V/łodzimierza Monomacha, tradycję tę zmieniorro: Izia-
sław wraz z rodziną wyjechał do V/łodzirnierza i osiedlil się tam, jak na

własnej dziedzicznej ojcowiźnie. 'W lata'ch 1148, 1150 i 1153 musiał się
bronić orężem, a po śmierci Iziasława (1154) pr ba przywr ceniaWoły-
nia pod zwierzchnictwo Kijowa powt rzyła stę raz jeszcze, lecz także syn
Iziasława, Mścisław, zdola| utrzyrnać się przy wladzy.

Po śmierci Mścisława jego synowie podzielili ziemię woły sĘ na

udzielne księstwa, jednak najstarszemu z rrich, Romanowi Mścisławiczowi
udało się zjednoczyć braci pod własną zwierzchnością, a po przyIączeniu
ziemi halickiej stać się władcąjednego z największych księstw wczesnej
Rusi. Lar'opis halicko-uoĘfuki, nazywając Romana ,,samodzierżcą" i zrłły-
cięzcą nad,,wszystkimi pogariskimi narodami'' (książę istotnie dokonał
kilku zakoriczorrych sukcesem wypraw naJaćwing w oraz na Połowc w,

najeżdżających naWołyrl) opisuje go kwieciście i podniośle:

,,Rzucal się on na poha c w jako lew, gniewny zaś był jako ryś, iwy-
tracał [wrog w] jako krokodyl, i przemierzał ziemię ich jako orzeł,
chrobry zaś byłjako tur.''27

Na autorytet Romana wskazuje także to, że właśnie wjego włościach
znalazl schronienie, wygnany w 1204 r. z Konstantynopola przezKrzy-
żowc w cesarz Aleky III Angelos. w 1203 r' kiążę halicko-wołyIiski -
jak twierdzi w oparciu o niezachowane źr dło'W. Tatiszczew - przedsta-
wił własny projekt <dobrego porządku, czyli reorganizacji modelu wła-
dzy na Rusi. 'lV sześciu największych księstwach - halicko-wo\niskim,
włodzimiersko-suzdalskim, połockim, czernihowskim, smoleriskim i ria-
zariskim ProPonowano wprowadzenie majoratu, to znaczy obowiązko-

T lPncklad F. Siclicki: Kroniki stnroruskie,

F. Sieficki, Vrarszevta 1987, s. 233- red.l
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wego przekazywania trontt książęcego najstarszemu synowi; rylko rych sze-

ścitr władc w, podobnie jak kiążęta _ e lektorzy - Cesarstwa nienrieckiego,
mieli wybiera ć najwyższegowładcę kijowskiego' Ti.tldno powiedzieć, jakie

byĘ losy tego projektu (eśli w rzeczyłvistości istniał). 'W czerwcu 1205 r.

Roman podczas jednej z wielu wlpraw na pogranicze Polski zostal wraz ze

swą druzyną znienacka otoczony i poległ w walce.

Wojny o ,,halickie dziedzictwo". Dątiel Halicki.

Umierając, Roman pozostawił dwr-r małoletnich syn w - czteroletniego
Daniela i dwuletrriego Wasylka.'V/dowa po Romanie, księżna Anna (być

może c rka cesarza bizantyjskiego, Izaaka II Angclosa), przy wsparciu
kr la węgierskiego Arrdrzeja II Alpada, została uzllana przezbojarlw za

regentkę przy małoletnim Danielu, rrie zdołała jednak utrzym ać się przy
wIadzy. Na przełomie 1205 11206 r' udzielny książę bełski, Aleksander
V/siewolodowicz,kuzyn Romana z Pomocą krakowskiego księcia Leszka
Białego zĄąi gr6d 'V/łodzimierz, w Haliczu zaś osiedli synowie Igora

Czernihowskiego (bohatera Stoua o putku lgora), wnukowie Jarosława
ośnrionrysła po Ędzieli, kt rzy byli więc - zgodnie z Prawem _ Preten-
dentami do halickiego dziedztcruła. trGiężna Anna musiała zbiec <w La-
chpl najpierw zHalicza, następnie zaś także z Włodzimierza. Dzieci -
srwo spędził więc Daniel na dworze swego wuja, kr la węgierskiego, na-
tomiast księźna Anna z młodszynr synem V/asylkiem po jakimś czasie

zdołala powr cić rra'V/ołyri, co prawda nie do Włodzimierza, a do pro-
wincjonalnego Bełza.

Bracia Igorewicze, osiadłszy w kięstwie halickim, szybko weszli
w konflikt z samowoltlymi halickirni bojarami. o ostrości tego konflik-
tu świadczy fakt' że pr bując przeciwdziałać spiskowi, czernihowscy ksią-

źęta uciekli się do represji, podczas kt rych w niejasnych okolicznościach
zabito pięciuset bojar w, ,,a pozostali pouciekali'' _ zbiegli na WęBry.wła-
śnie tu pod kr |ewską protekcją przebywał młody książę Daniel, toteź

przybysze z ziemi halickiej oznajmili k lowi o swoim praguieniu przy-
wr cetria mu kiążęcego tronu. W 121'0 r. zjednoczone siły Węgr w i miej-
scowych wielrnoż w zajeĘ Przemyśl, Zwienigr dkę, Halicz. odbyła się
też uroczysta intronizacja dziewięcioletniego DanieIa. Nie na długojed-wybrał, wstępem i przypisami opatrzyl
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nak; w zamęcie towarzyszącym zamieszkomw 7213 r. jeden znajpotęż-
niejszych halickich bojar w, Władysław Kormylcrycz, ,wjechał do Hali-
cza i ogłosił się księciem, i zasiadł na stolcu'', Daniela zaś odwieziono do
matki na Wołyii. IGięciem na Rusi m gł zostaćjedynie syn kiązęcy' stąd
też to nadużycie stato się początkiem nowej zawieruchy, w rezultacie kt Ę
Andrzej II przekazal halickie kięstwo swemu pięcioletniemu synowi
Kolomanowi. Ten zaś w 7217 r. został oficjalnie, przez papieża korono-
wany na władcę Kr lestwa Halickiego. oparciem dla małoletniego k la
mieli stać się prowęgierscy bojarzy na cze|e z jednym znajzamożniej-
szych ludzi ziemi halickiej, Sędzisławem.

Thki obr t sprawwydał się krakowskiemu kięciu Leszkowi Białemu,
niepożądany; kiążę, jakjuż wspomniano, objął swoją kontrolą rozcz|on-
kowane drobne księstwa udzielne na'Wołyniu. Staraj4c się pozbyć nazby
silnego sąsiada, Leszek zwr cił się do swego brata ciotecznego (po Helenie
Rościsław wnie), jednego ze smoleriskich Monomachowicz w, Mścisła-
wa (Jdałego28, wczesnego wladcy Nowogrodu: ,Ąś mi brat'Przyjdź i za-
sądźw Ha|iczu!''' Wlkorzystując nieobecność Andrzeja II w zw'iązku z wy-
prawą kzyżową, Mścisławw 1219 r.wyparłWęgr w zHalicza.

Podczas tych perypetii bezpośredni spadkobierry Romana Mścisła-
wicza, Daniel iWasylko, nie odegrali żadnej roli.Jedrrakźe ani wdowa po
Romanie, ani małoletni książęta nie tracili nadziei na przyvw cenie ojco-
wizny. Jak powiada kronikarz,,,spoglądaj ąc rra'Włodzimierz'', mawiali :

,||ak czy siak, a'Włodzimierz będzie nasz z Pomocą Boską''. Pewności
dodawał im fakt, że wołyriscy wielmoże' w odr żnieniu od halickich,
pozostawali wierni Romanowiczom, a Leszek Biały postąpił lojalnie wo-
bec krewniak w: w 1'215 r., kiedy Daniel ukoriczył czternaście lat, Le-
szek zmusił Aleksandra'V/siewołodowicza bełskiego do oddania młode-
mu kięciu ojcowskiego tronu we'Włodzimierzu.

'W ciągu nastęPnych piętnastu lat, działając zgodnie bracia ,,zbierali"
dziedzictwo po ojcu; zwycięży|iw ki|ku wojnach, do kt rych wciągnięci
zostali krakowscy, kijowscy, czernihowscy i piriscy książęta, aż w kolicu
zdoła|i podporządkować sobie utracone ziemie.

2s Matką Mścisława była prawdopodobniejedna z c rekJarosława ośmiomysła, przcz
co Mścisław m gł być legalnym pretcndcntem do halickiego tronu ksiąźęccgo.

Poo zNarueu CW'ILI'ŻACJ r BI7-ĄNrY] sKrEJ

Kiedy w Haliczu zasiadl na tronie Mścisław UdaĘ Daniel pr bował

wejść z nim w sojusz przez ma|że swvo w 1,21,9 r. ze starszą c rką Mścisła-
wa' Anną. Jednakze nie przyrriosło to zbyt wielu korzyś ci, zwłaszcza, że

Mścisław za radąpotężnego bojara Sędzisława w 1'222 r. wydał swą c rkę

Marię za młodszego syna Andrzeja II, kr lewicza Andrzeja, przekazując

mu r wnocześnie we władanie Przemyśl, co doprowadziło do nowych

konflikt w ostatecznie Mścisław wplątany w intrygi, rrie czując się pew-

nie w ziemi halickiej, w 7227 r. wyjechał stamtąd nazawsze.Wyjeżdżając,

przekazał jednak w testamencie halicki tron nie Danielowi, lecz młodsze-

mu zięcio\Mi _ k lewiczowi Andrzejowi. Mieszczanie, wrogo usposobieni

wobec cudzoziemca, w 1230 r. wezwali Daniela. Po długotrwaĘch wal-
kach, w kt rych sojusznikami Daniela staĘ się oddziaĘ księcia mazowiec-

kiego Konrada oraz Połowcy, udalo się zdobyć miasto. Jednak do zakori-

czenia wojny było jeszcze daleko' Burzliwy okes między 1230 a 1245 r'

kronikarz charakteryzuje jako wypełniony ,,wieloma zamieszkami, i wiel-

kimi oszustwami, i niezliczonymi bitwami". Ostateczne zako czenie tej

wyczerpuj4cej rywalizacji nastąpiło 17 sierpnia 1245 r., kiedy podJarosła-

wiem nad Sanem rozegrala się derydująca binva, w kt rej udział wzięli
najbliżsi sąsiedzi:'Węgrą4 Połowry, Litwini (przysłani przez Mendoga) i Po-
lary. Biwva ta, w kt rej zwycięswvo odnieśli Romanowicze' była podsumo-

waniem czterdziestoletnich zmagafto,,halickie dziedzicwvo'' i stała się nie-
jako punktem wyjścia, od kt rego zacryna się ostatnie stulecie w życiu Rusi

ks iążęcej _ j uż nie Kij owskiej, a Hal icko-'Włodzi mierskiej.

Bohaterem i tw rcą paristwa halicko-włodzimierskiego był bez wąt-

pienia Daniel Halicki. Latopis obdarza go wszelkiml' za|etamt książęcy-

mi: był nie tylko mądry i odważny, ale też urodziwy, dumny i szczodry.

Aureola ta jest zresztą uzasadniona, bo Danielowi udało się zrealizować

dwa gł wne zadania władcy: ustanowienie pokoju na jego zierniachi za-

gwarantowanie autorytetu w oczach sąsiad w. Na długie lata odeszli
w cie niepokorni haliccybojarzy, z kt rychDaniel uczyniłposłusznych
wasali, książęcą rodziną nie targały krwawe konflikry (choć nie obeszło

się bez pewnych wewnętrznych tarć i wojen). W polityce zagranicznej
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rraj trudrriejszyrrr pr'oblerrrem pozostali Molrgołowie, jedrrakże dzięki

wysiłkorn dyplomarycznym L)aniela księstwo hal icko-wołyriskie osi ąg'nęło

inny stopieri zależrrości od Złotej ordy niz kięstwo kijowskie i czerni-

howskie"Wladcy lraliccy po wyjeździe Danie la w 1245 r. <lra pokłorr> do

Saraju uztlawar-ri byli za sojuszrrik w chana: zobowiązarri byli do wysta-

wialria wojska na wyprawy rnongolskie' ale nie płacili regularrrej dauir-ry,

z towrzyszącynr jej spisem ludnoścr'
oddalone od ordy pod względcnr geograficznym, dość zamożne

pod względern gospodarczym księstwo halicko-wołyIiskie przyciągało

uchodźc rv z innych tercn w Rusi' Sprzyjała tenru także protekcyjna

poliryka Darriela, kt ry lv opowicści krorrikarzr rr rozhtrdclwie Ctrełnlł
załozotrcgo w L237 r:

,,I począł prz1łvolyr'vać przyclrodzącyclr Niemc w i Rrrś, irinoplernieric w i Ll_
ch w l przyclrodzili oni dzieri w dzie I nrłodzierictir,v' i nrajsn_ lv uciekających

od Tatar w_lytnarzyi łtrczrrik w, i kołodzic.; w, i korł'ali odże|aza, trriedzi, sre-

bra. I nastało ożyrvierrie, iwypełnili oni swylni domosr$Iamilvok ł trodu pc-'le

i r.vsie . "2')

Na czasy rząd6w księcia Darrielł przypadł zatlważallra rcolientacja

kontakt w zagranicznyclr kięsnvł }lalicko-wołyirskiego' od tej poryjego

partl1elami stają się zachodni sąsiedzi: kr lowie węgierscy, krakowscy,

mazowicccy i śląscy książęta, rvładcy austriaccy, a także litewscy Litwa,

rtowo powstałe pairstwo, energiczrric wkraczała lla xfenę dzicj w.'V/tedy

także, od połowy)CII w' zierr'ria halicka i W'ołyri po raz pierwszy staly się

przedmiotenl zainteresowarri:i ktrrii rzyrnskiej. Nł początku 1247 r' do

Lyolru, w kt rym przebywał Itrtroce tlty IY lłryruszyło poselstwo ruskic,

a odpowiedzią rra rrie była seria list w kurii z sierpI"ria i wrze śnia 1211 r.,

w kt ryclr pepież uzrrawał surł,erctltrość praw kiąząt ]-ralicko-wołyiskich'

a gdyby doszło do zjednoczenia Kościoła, porwierdzał zgodę lla zacllo-
warrie specyfiki greckiego obrządktr i liturgii słowiairskiej (zaperłłre był

to jeden z warunk w porozumienia).

Jak wiadomo, lrie udało Się urzeczywistnić plan w kurii rzynrskiej

co do utworzenia og lrroeuropejskiej koalicji przeciwko Motrgołonl, to-

1 
[Przckład F Siclicki; Kroniki stlrontskic, wybrał, wstępcl-]1

F Siclicki, V/arszrrva 1987, s 243- rcd ]
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tez pr'oje kt zjcdrroczenia Kościoła utl_acił w oczach Daniela sens polityczny
i rric został wpro'uvadzony w Źycie.Jednakze reztlltate m kontakt w z tro-
rrern papieskim była uroczysta korolracja władcy lralicko-wołyriskiego,
kt ry tym samym przcchodził niejako pod opiekę papieską, podobnie jak
pozostali władcy chrzcścijaliskiej Europy. Stało się to wDrohiczynie
w grudnitr 1253 r. (p źnie1sza tradycja Iegendarna przelriesie towydarze-
rrie do Kijowa), a insygrria kr lewskic - koronę, berło i wieniec wręczył
Darrielowi wysłarrnik papieŹa Innocentego Ę opat klasztoru benedykty-
n w z sycylijskiego rniasta Messyna, Opizo.

Wyprzedzającwydarzenia, pozostaje dodać,że tytułu k la Rusi (<rex

Russiael) jako ostatni używał wrruk Darriela, Jerzy Lwowicz (zmarł
rv 1308 r.). SynowieJerzego, Lew iAndrzej, jako wsp łwładcy kięstwa
halickiego i wołyiskiego tytr'rłowali się odpowiednio <dux Galiciae> i <dux
Ladimiriaell3(), czyli książętami' nic kr lami. W rych wlaśnie czasach, zgod-
nie z ustalonymi forrrrami łaci skich akt rv sąsiednich Czech, V/ęgier
i Polski, w ruskiej ksiązęcej tytulattlrze po raz pierwszy pojawia się for-
nrułł <Dei gratia'' (z Bozcj łaski).

Nowi pretenilenci da,,lulickiego dziedzictwą".
Upadek Kr lestwa Rusleiego.

około 1323 r. w niewyjaśrriorrych okolicznościach (przypuszcza się, że
podczas wypralvy przeciwko ordzie) zginęli obydwaj ostatni reprczen-
tanci rodu Ronanowicz w - bracia Andrzej i LewJurijowicze; pierwszy
z nich był księciem wołyriskim, drugi zaś halickinr (po śmierci Daniela,
kt<ira nastąpiIaw 1'264 r.,Halicz iWoły formalnie tworzyłyjedno pali-
stwo, clroć częściej rządz||i nimi dwaj wladcy). Pretendent w do dzie-
dzicwva po poległych nie brakowało, jedrrakźe charakterysty czne, że nie
było wśr d nich anijednego księcia z dynastii Rurykowicztiw - tak dale-
ce obca (rriespokrewniona) stała się dawna ruska ksiązęca <brać>. Na po-
czątktl 7325 r. na tronie książęcym zasiadł wybrany przez bojar w wo-
ly skich Bolesław Ti_ojdenowicz, syn księcia mazowieckiego isiostry
zmarłych Romanowicz w, Marii, c rki Jerzego.

i przypisanri opatrzyl
](jLarliniria _ dosł. Wloclzintieria, tzn zicmia włodzinlicrska (szcrzej - wolyriska)
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ochrzczony w obrządku ruskimjakoJerry Bolesław z tytułem <uro-

dzonego księcia i władcy Rusi> (<natus dux et dominus Russiae>) zasiadł

we Włodzimierzu, kt ry stał się jego stolicą. Jednakze nie miał silnego

oparcia wśr d miejscowych wielmoż w. IGięciu zarzucano nadmierne

protegowaniamieszczan-cudzoziemc w- Czech w iNiemc w Po-
błazanie katolickiemu duchowie swvu, kt re podążyło w ślad za nim na

Ruś, a takze jakieś bliżej nieokreślone ograniczanie prawwołyriskich wiel-

moż w. Stąd coraz mocniejsza stawała się prolitewska partia bojar w,

popierająca Lubarta (syna wielkiego kięcia litewskiego Giedymina), żo-

natego z clrkąkt regoś z polegĘch syn wJerzego' Wreszcie 7 kwietnia

7340 r.Jerzy-Bolesław został otrury a na tron książęcy zaproszono Lu-

barta Giedyminowicza, ochrzczonego pod imieniem Dymitr. Realnie

władza Lubarta-Dymitra ograniczała się do Wołynia, a stolica mieściła

się w Łucku, nominalnie jednak podporządkowany mu był takze Halicz.

Istniej4 Pewne dane (co prawda dość wątpliwe), żeJern1-Bolesław

przed śmiercią uznał za swego nastęPcę kr la polskiegoKzzirnierzaIII.

Czy tak było, czy nte,trudno powie dzieć, dość że jlż w ki lka dni po śmier-

ci wtadcy halicko-woły skiego Kazimier z zająłLw6w, nie zdołałjednak go

utrĄmać,natrafiwszy na silny op r m leszczan' Thkwięc fakryczn1łrn władcą

Halicza w |atach czterdziestych )([Vw. był jeden z doradclw zmarłegoJe-

rzego-Bolesława, bojarzyn Dyrnitr Dedko. Z tyttiem <zarządcy albo staro-

sty Ziemi Ruskiej> prowadził właściwie ni eza|eżnąodLubarta polirykę, uzna-

jłc się za wasala jednocześnie trzech sąsiednich władc w - Lubarta, Kazi-

mierza III oraz wczesnego k la V/ęgier Ludwika Wielkiego3' . Jednakze

dyplomarycznych talent w halickiego samozwa ca nie na długo starczyło.

W latach 1344-t345 K^zimierz zdo|ał odelwać od teren w podporządkowa-

nych Dedce ziemię sanocĘ, aw 1349 r. przedsięwziął wielĘ wyprawę na

Ruś; zajął Lw w, Bełz, Chełm, Brześć i V/łodzimierz. Rok p źniej woĘli-

skimwładcom udało się odbić Włodzimierz,ziemiębrzesĘ, bełsĘ i chełm-

sĘ2, lecz walki o terytoriurn halickie trwały z przerwami aż do 1'382r.

]1'Wukrairiskiej historiogra jako Lu zaśjako

Ludwik Węgierski' Po śmierci jer wa, kr l węgicr-

ski"go tron,i do Rusi, opierając si nsic z pi rz4d6w

k lewicza Kolotnana w księstwie halickim'
,'W kolejnych wojnach w zlac73(15-66i 1376-77 Chełm i Belz znalazĘ się w gra-

nicac Polski. 'i"ki *ł"e.'i" podział tcrcn w między PolsĘ awielkim l6ięstwcm Litcw-

skim trwal aż do unii lubclskicj.

P oo zN,ąruru c\wr LI7'ACJI BtzANrYJ sKI EJ

Takzako czyły się trwające przez ponad p ł stulecia wojny o ,,halic-
kie dziedzictwo''. o r1żnych losach obu części księsnva halicko-woły -
skiego _ polskiej i tej, kt ra weszła w skład Lito.ry - mowa będzie w na-
stępnych rozdzia|ach niniejszego zarysu. W ty..' miejscu warto podkre-
ślić, że właśnie w rych niespokojnych czasach ostatecznie utrwaliła się re-
orientacja mieszka c w ziemi halickiej na.Zach d, na wzorce zapożyczo-
ne od sąsiad w-Węgr w, Czech w i Polak w; na przykład rozpowszech-
nionego od połowyKVw. Prawa magdeburskiego.'V/ kiążęcych kancela-
riach pod wpĘwem praktyki kancelarii łaciriskich ukształtował się kanon
ruskiego język" akt w prawnych; do użytku weszło wiele reali w życia
spolecznego i towarzyszących mu element6w życia codziennego.

Dla Rusi-Ukrainy epoka bizanryjska zakoirczyła się wśr d okrut-
nych zamieszek, towarzyszarych podziałowi terytorium przez silniejszych
sąsiad w. KatastroĘ tej niestety nie poprzedzało zjednoczenie, dlatego
tez Ruś Kijowska w świadomości Ukrai c w Przez długie stulecia sta-
nowiła dwa r żne - dla ukrai skiego wschodu i zachodu - historyczrre
wspomnienia. Pierwsze z nich uosabiały potężne ruiny Kijowa, drugie -
pamięć o <kr lach halickicb. Spojrzeniu na to, jak powoli zbliżały się te
dwie ukrailiskie ,,Rusie'', jakby od nowa ,,poznając się'', poświęcone będą
następne rozdzialy.
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Rozdział III
Dwie odmienn e galęzie ruskiego pnia

(koniec xrv - połowa xVI wieku)



1c I

$ 1. Rtłś Ilalicka i Podolska.

Do śmierci kr la V/ładysławaJagiełĘ (1'434) zaanektowana ziemia halic-
ka nie została jeszczeprzek-ształconaw prowincję paIisnvapolskiego i uwa-
żana była jedynie za osobisą własność tronu kr lewskiego jako domena
KazimierzaWielkiego ijego wnuczkiJadwigi, Potem zaś jej męża i spad-
kobiercyJagiełĘ Co prawda, to on właśnie prrywilejem jedlne skim
z 1430 t. zePoczątkował zmianę statusu ruskich ztem z nadzutyczajnego
na powszechnie obowiązujący, ale ostatecznie zakoitczyl ten Proces
w 1Ę4 r. dopierojego syn, kr l Madysław IllWarnefrczyh- Zgodnie z no-
wo wprowadzonym podziałem administracyjnym od tej pory istrriało tu
wojew dznvo ruskie z ziemiami lwowsĘ, przemysĘ, sanocĘ, halicĘ
i chełmsĘ oraz wojew dzwvo podolskie ze stolicą w Kamiericu Podolskim.
w 1462 r. zesady prrywileju jedlneriskiego zostaĘ rozciągnięte r wnieź na
przy|ączone od Mazowsza księsnvo bełskie (odąd wojew dztwo).

Do tego czasu na ziemiach ruskich zachowaĘ się jeszcze istotne r ż-
nice, przypominające o kształcie porządku społecznego z okresu książę-
cego (p źniej lata t434-7435 r. okeślano jakg <rtempus juris Ruthenica-
lis>, czyli <czasy ruskiego prawu) ' Na przykład, o ile polska szlachta w od-
niesieniu do swoich majątk w wywaLcryla uznanie przez wladzę W6-
lewsĘ bezwarunkowego Prawa własności już w 7374 r., o ryle ruskich
bojar w-rycerzy nada| uważano za osobiste sługi kr |a. Nakładało to na
ich majątki Pewne ograniczenia. Na prrykład pod groźbą konfiskaty zie-
mi byli oni zobowiązani nie tylko osobiście pełnić <konną służbę> na kr -
lewskie wezwanie, ale takźe w każdej wyprawie wojskowej wystawiać
określoną liczbę uzbroj onych jeźdźc w Bojarzy nie mieli Prawa sPrze-
dania lub darowania swojego majątku bez specjalnego zezwolenia. Do
ich obowiązk w należały talcźe prace Przy remontach i umocnieniach
zamk w oraz naprawach most w, a także zap|ata pewnych podatk w
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w llaturze. Miejscowa ludność bojarsko-rycerska, w przeciwie srwie do

posiada_jacej samorząd szlrchry polskiej, podlegałajurysdykcji kr lewskich

nami e Stl1i k w _ krsz tclall w, czy|i zt ządc6w gł wrlych zamk w obron-

lrych: tulrkcJ e acllnitlistracyj ne i sądownic ze do 1'434 r. w ca łości nalezały

do gencralnego starosty ruskiego (lwowskicgo) oraz kasztelan ww stoli-

cach zienr - Przcmyśltr, Ilaliczu, Sanoku, Chcłmie.

Zmiany demograficzne.

Jednak zbliżenic Rusi Halickiej z polskim światem, kt re w pełni trrze-

czylvistrriło się w drugiej połowie XV w., zaPoczątkowane zostałojeszcze

w dobie <ruskiego Prawa). Decydującł rolę w rym procesie miał odegrać

czynnik demograficzny. Wicloletnie wojny, a ponaclto najazdy Ordy No-
gajskiej, kt ra w czasach tatarsko-mongolskich umocniła się na ziemiach

połozonych między Drlieprem i Dl1iestreln, spowodowały wyludnienie

wielu do niedawne jes zcze zagosPodarowanych obszar w. ,,Brak ludno-

ści'', ,,sptlstoszotra wicś'', ,,opustoszała miejscowość'', ,,porzucone Pust_

kowie" - oto charakterysryczne zwroty znielicznych zachowanych do-

kument w koirca )oV i początku XVw., doryczących tutejszych ziem'

Z drugiej strolry Ruś, stanowiąca dla Polski Pasmo pograniczne,.;ak ża-

den irrrry z wewllętrznych region w paiistwa potrzebowała potężnych sił

zbrojnych, zdolrrych do odparcia napaści z Żewiątrz' Stąd z inic.;atywy

kr la tutejsze żyzle zien' e, kt re wymagały rąkjednakowo dobrze wła-

dających imieczet-lr, i pługiem, zaczynają być rozdawane we władanie

lenne (to znaczy pod warunkiem pełnienia dziedzicznej służby wojsko-

wej) drobne1 szlachcie z Mazowsza,Małopolski, Śląska i in. R wrocze-

śnie na nadane.1 ziemi osiadają żołnierze-weterani kr lewskich oddzia-

ł w naje mnych - Niemcy, Czesi, Węgrzy, Rumuni. Ponieważ brakowało

poddłnych, więc rycerzowi, kt ry otrzymywał ziemię, stawiano zadanie

,,homines convocare urrdccunque posset'' (,,zwołalria ludzi, skądkolwiek

zdoła"). Tak więc razem ze szlaclrtą na Ruś przenikał r wnież odmienny

etnicznie elelnerrt chłopski, przyciągany Przez ulgi dla osiedle c w. V/ ślad

za tą swego rodzajtr ,,kolorlizacjąwojskową'', kt ra musiała zapewnić ka-
jowi obronę, .przemieszczała się ludność ktrpiecko-rzemieślnicza _ Pola-

cy' Niemcy, Zydzi.Jużw pierwszym ćwierćwieczu XV w. wśr d nowych

Dwrc on'wrNNt CALĘZIE RUSKIECO PNIA

mieszkarlc w Sanoka było około 30% Niemc w, a Lwowa -ponad70"/"'
Pierwszewzmianki o Zydzchwe Lwowie datowane są na 1356 r., w Dro-
hobyczu _ 1404 r., Podhajcach - 1420 r. itd. (według darrych z 1500 r
mieszkali oni w osiemnastu miastach wojew dzwva ruskiego, a fl^zwy
ulic i plac w świadczą, że gniny żydowskie były spore). Jednak najlicz-
niejszą wśrćld przybyszlw grupę bez wątpielria stanowili Polacy - zartiw-
no pośr d szlachry3ak i ludności miejskiej.

Ta niejednorodna, wieIotlarodowościowa nasa powoli zmieniała
ludność Rusi pod względem jakościolvym, porrieważ naruszała poprzed-
ni, ustabilizowany skład dwu pełnoprawnych warstw_ zbrojnych i miesz-
czan. Natomiast przewaga wśr d przesiedleIic w elementu polskiego
doprowadzała do tego, że obcokrajowcy' zmieniając 1ęzyk i wyzrranie,
wtapiali się nie w środow'isko ruskie, ale w polskie. Wkr tce ta z)^wioło-

wa polonizacj a zaczęła wchłaniać r wnież rniejscowych bojar w.

Od tycerzy i bojar w do ruskiej szlachty <narodu polskiego>.

Na i lrtcrrsyfi kacj ę Procesu po lonizacj i ruskich boj ar w- ryce rzy wp łyrva-

ła zbiezność ich interes w z interesami przybyłego lycerstwa' kt re pra-
gnęło zr wnania statusu swej nowej o1czyzny z wewnętrzIlymi regiona-
mi Polski, czyli rozciągnięcia na Rtlś <praw i wolrrości>, zdobytych przez
polską szlachtę. Dlatego już w 1436-1437 r. Rusini i Polacy zorganizo-
wali pier-wszą wsp lIlą konfederację szlachty ziemi lwowskiej, halickiej,
przemyskiej i innych ziem ruskich, kt ra ogłosiła żądanie konsekwent-
nego zreformowania Rusi w duchu swob d, obiecanych w przywileju
jedlne skim z1434 r. Stąd, zgodnie zliterąaktujedlneriskiego, miejsco-
we rycerstwo zostało zwolnione z powinności i r żnorodnych służb,
podobnie jak ich <bracia szlaclrta> w środkowycl'r regionach Po|ski. Ze-
zwolono na tworzenie organ w samorządu ziernskiego wedlug wzor w
polskich z r wtroczestrym utvvorzeniem wybieralnych sąd w ziemskich
i zaprowadzeniem w nich <polskiego prawa)}. Wtedy także zapoczątko-
wano regularne zjazdy szlacheckie - sejmiki ziern, 

^ 
takźc wsp lrry sejm

generalny Rusi we Lwowie.
W przemianach, kt re szły w ślad za wspomnianą reformą, niezor-

ganizowany i mało wpływowy element ruski nie stawiał sobie odrębnych
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cel w. Ti_udno się temu dziwić: po dawnych bojarach-<panach>, kt rzy
jeszcze rriedawno trzęśli pa snvem halicko-wołyriskinr, pozostało rrie-

wiele' Ich bardziej aktywlra część,wa\cząca wdrugiej połowie XIVw.
z Polską, po porazce wyemigrowała na Woly : wie|u urodzonyclr rra zie-
mi halickie.; orazichsyn wi wnuk wwidzirnyw otoczeniu księcia Świ-
drygiclly (patrz dalej, $ 2). lnni' nie mnicj wplyr'vowi i z;rmożni, pogo-
dziii się z nowyln systemem i wtoPili w polską arystokracjQ, kt rej kr l

powierzał najwazniejsze tutejsze urzędy.

Ruscy bojarzy riższej korrdyc.;i, przywykrjąc do rlowych porząc{k w,

kloczyli podobną drogą, lnoże tylko na nieco rriższyclr szczeblach drabi-

ny społecznej. Na przestrzerri XVw. powoli znikają oni z politycznego
horyzorrtu Rusi. Jedni 'rygasajĄ 

jako rody - Bolestraszyccy, Bybelscy,
Hałkowie, Dworskowicze, Diadkowicze, Zader eweccy, Łojewicze, Mo-
szonczy cze,Pr esłużycze,Słoneczkowicze, Teptiukowicze. Drtrdzy wstę-

pują w związki rodzir-rne z l1owym kręgiern ludzi - zamożną miejscową

szlachtą nieruskiego pochodzer-ria , co zazwyczajjuz w drugim pokoleniu
pociągało za sobą zmianę wyznania lla kato]ickie istopniową poloniza-
c1ę. Thk stało się z'Wapowskimi, Wołkowiczami (Chodorowskimi), Da-
niłowiczami, Dzieduszyckimi, Droho.;owskimi, Derszniakami, Kierde-
j ami, Łahodowskimi, Pr chnickimi, orzechowskimi, Strusiam i, Czury -

łami itd.
'V/przeciwie srwie do zamozniejszej szlachry zwykIa ludność zbroj_

na, kt rej udało się umocnić swoje prawa majątkowe i wejść w krąg szlach-

ry zachowywała zazwyczaj spos b życia, zwyczaje i wiarę przodk w
NiezamoŹlrość nie pozwalała rym ludziom zdobyć wybieralne sta-

nowiska w szlacheckich organach samorządowych, co pozwaliłoby osią-
gnąć wpływową pozycję' Jednak niezależnie od niewielkiego znaczenia

społecznego, szlachta prawosławna pozostawała rym właśnie środowi-
skiem, kt re zaclrowyr,valo swoj4 ,'ruskość'' na poziomic wyższym niż
tylko etuogrlficzrry' Gwarancją tego stalrll rzeczy byla świadomość po-
tencj alnych możliwości przedstawiciel i stanu uprzywilej owalrego' Na.; -

ważnie1szą,,szkołą'' polirycznych zachowati stało się dla ruskiej szlachty
życie sejmowe pa stwa polskiego (a^esztądo jego ostatecznego kztałtu
przyczynili się także posłowie ziem ruskich). Dzięki udziałowi w życitl
sejmikowym przeciętny szlachcic' nawetjeśli był tylko posiadaczem gło-
su wyborczego, włączał się w kategorie polityczrrego myślenia, w oma-

Dwtt' oouu:r,łt'lg CAŁĘz'IE RL]IKIECI PNIA

wianie problem w ttstrojll paristwa, poliryki' Prawa. Dawało to niezr w-
nanie szersze doświadczenia intelektuahre r'riż krąg interes w własnego
zaścianka.Jednakwłaśnie tu Po raz pierwszy można m wić o powstaniu
zjawiska rozdwojerlia ślr'iaclorności, charakterystycznego d[a przedstawi-
cieli ruskiej szlachry. Możliwe, że właśnie w ciągtr pierwszej połowyXM w.

wyodrębrlił się specyficzny typ takiego człowieka _ (gente Ruthenus na-
tione Polonus'l (<z urodzenia Rusirr, z narodowości Polab), jak określi}
się wybitny wczesny publicysta spod Przemyśla' uznany rzecznik złotej
wolności szlacheckie.;, Stanisław orzechowski-Roxoianus (1513-1566)'
kt ry studiował na uniwersytetach w Krakowie,Wiedniu,'Wittenberdze,
Padwie i Bolonii, oraz wiele lat mieszkał w'V/enecji, Lejdzie i Rzymic.
Wzorzec ten, oparty na renesansowej ide i patrioryzmu poiitycznego.;ako
syntezy ziemi rodzilrrrej z osobą władcy i wsp lnotą, w kt rej ży1e jed-
nostka, lączyl świadonrość ruskiego pochodzenia zpoczuciem przyna-
lezności do polskiego narodtt poIityczrrego, czyli <ludu polirycznego> tego

paIisnva' kt rego aktywrrylrri cząstkarni zaczęła czuć się rtrska szlachta.
Konfl ikt rozdwojell ia lojalności, gdy obowiązki obyłvatelskie wstąpią
w korrflikt z mił<lścią do ,,rrriłej Rusi'' i ''starozytuego naszego narodu
ruskiego'', tłurnaczy zaclrowatlie wieltr Rusirr w szlacl-retnego rodu w p Ź-

niejszym okresic, podczas powstania Chmielnickiego, gdy <Gente Ru-
tlrerri Natione Poloni>, rozdwojeni nriędzy dwierrra duszami, daremnie
spodziewali się, ze zdołają połączyć zantagonizowane poł wki rozdzielo-
nego pIzez wojrrę polskc-'-rtrskiego świłta'

Kościtił ruski i rzymski. Pietwsze doświadczenia wsp lnego życia'

Po arlcksji zienr rtlskich przcz Polskę Klzimierz III Wielki (z pcl,łłrością

w porozumietlirr z kęeanri kościelnyrni Rusi) w 1310 r. zwr cił się do

patriarchy Kotrstatrtytropola z prośbą o zatwierdzctrie metropolii lralic-
kiej, powstałe; w ostatnim okresie semodzielnego istrrierria księsnva ha-

licko-wołyirskiego. W spl'awie tnianowatlia metropoliry halickicgo po raz
pier_wszy uwidacztlia się dwoistość rozwiązania ruskiego problenru wy-
znaniowego, kt ra będzie ccchować polską politykę na przestrzeni kilku
następnycir strrlcci _ rozbiezrrość statrowiska deklarowanego Przez d:w6l'

kr lewski, i og lrlie przez świeckie eliry rządzące, ze stanowiskiem wy-
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zszcgo duchowie stwa katolickiego i Rzymu. V/ rych kręgach pod ko-
rricc XIVw sprawę Cerlsvi ruskiej ttważano za nadzwyczaj prostą. Są-
dzolro' że wystarczy na katedry biskupie' obsadzorre przez ,,schizmary-
k w'', mianować hierarch w katolickich i automarycznte zlatynizlje to
caly kraj. Kazimierz III Wielki, ostrożIly i realnie myślący polityk, w rze-
czywistości działał wbrewwoli Kurii, domagajłc się od patriarchatu Kon-
stanrynopola przyr,vr cenia metropoli i halickicj.

o ty''', ze kl l i świeckie e|ity rządzące postrzegały Cerkierł'ruską
bez uprzedze wyznaniowych, świadczy szereg kr lewskich przywile-
j w, nadanychjej w caĘmXVwieku,jak na przykład listy żelazne z 1407
i 1469 r. dla przenryskiej katedry biskupiej, przyrvilej Władysława IIi'War-
nericzyka z 1443 r., dotyczący zr6wrania w prawach drrchowieIistwa pol-
skiego i ruskiego, przywilej z 1'539 r' dla władyki halickiego, dający pra-
wojurysdykcji nad wszystkimi cerhviami i klasztorami eparchii itd.Jed-
nakw codziennej prakryce stosunki między obomawyzrraniami nie ukła-
dały się tak pomyślnie, jak w deklaracjach. W szczeg lności napięte po-
zostawały stosunki prawoslawnych i katolik w w duzych miastach o li-
czebne.; przewadze ludności katolickiej, co sprzyjało częstym utarczkom.
Przymykaj ąc oczy n a Pr zy Padki dys krymi nacj i w ży citl co dzie rlnynr, wła-
dze ltrzymywały nier wnoprawle położenic Kościoła greckiego wzglę-
dem r'zymskiego. I)o upadktr og lnego prestiżu <rtlskiej wiary> Prowa-
dzil r wnież fakt, ze wśr d.;ej wyznawc w było coraz mniej zamoznej
arystokracji, nie m wiąc ju ż o wyższych elitach, w wyniku czego powstała
vuyraźna dysproporcja w sytuacji materialnej parafii łaci skich i ruskich.
Panowie-katolicy (w rym r wrrież rodowici Rtlsini) chętnie łożyli rra
wyposaźenie kościoł w parafiaInych, na co tlie mogła sobie pozwolić rrie-
złntożna szlachta prawosławna. I choć ruskich cerkwi nadal bylo niepo-
r wranie więcej niż kościoł w (rra przykład w polowie XVI w we wsiach
stosurlekjednych do drugich wynosił 15:1), to świątynie prawosławne ze
względu na niezamożność swoich wiernych niewątpliwie ustępowały
katolickim' jeżeli chodzi o tlposażenie. Kości ł rzymski, jako panujący,
korzystał także z istotlrego wsparcia materialnego koronowatlyclr gł w
Prz1rvileje ochrottne iakty darowizn niejednokrotnic rniały przy rym
charłkter rrie rylko wotywny' ale takźe ideologiczny. W]dać to wyraźnic
na przykład w tlmotywowaniu przywileju Y/ładysławaJagiełly z 1430 r.,

doryczącym zr wnania praw arcybiskupst\]Va lwowskiego z prawami ka-

Dttzll oo'tłnrvNE cALĘzIE RUsK]E(;o l,NI'l

tedry gllieźnie skiej: jak zapisano w dokumencic, Kości ł we Lwowie
zna.;du-;e się w szczeg lnie trudnej sytuacji _ funkcjorrując 

',pomiędzy 
schi-

zmatykami".
R wnocześnie' rnozliwe nawet' że wbrew woli arcybiskup w, da.;ł

się zalważyć pierwsze spontaniczne przejawy zblizenia obu wyzlrali' nie-
unikniorre w warunkach bliskiego Sąsiedztwa' Charakterysryczlyfi1 Przy -
kładern wspćlłpracy rrt polu duchowości stało się wydanie pierwszych
cerkiewnosłowiairskiclr ksiąg drtrkowanych (Krak w, około 1491 r.), co
było wvl'rikiem kontakt w ruskiej katedry prawosławnej w Przemyślu
z drukarzem-katolikienr Szwajpolterrr Fiolern. Jeszcze na przełornie XII
i )CII w. do halickiej arcl-ritektury cerkiewnej przenika romahski spos b

budowy i typowc dla katolickich świąty Czeclr i Polski elernenty \\ry-

stroju, a od XVw. popr.rlarności nabiera gorycka stylizac.;a ruskich fornr
architcktonicznych. Z drtrgiej strol1yw Polsce wXIV-XVw. istniał duzy

Popyt na <greckie malowidła> mistrz w - tw rc w ikon z Rtrsi. Zrcho-
wane do dziś freski kolegiaty wiślickicj (1497-1400), kaplicy św 'Ii_<ijcy

na zanrku lubelskirn (1418)' katedry w Sandomierzu (1430), kaplicy św.

Krzyża, dobudowanej do Katedry Wawelskiej w Krakowie (1470) w or-
ganicztty spos b lączyły bizanryjski kanon ikorrograticzny z gotyckinr
wnętrzcm budowli.Już od ko caXVw. jedną z uajwazrriejszych rclikwii
w Polsce 

' 
przedmiotenr pielgrzynrek i kultu staje się cudowny obraz Matki

Boskiej z Dzie ciątkienr namalowarry w tradycji wsclrodlliej - Matka Bo_
ska Częstochowska. Możlra sądzić, ze tc pierwsze ozrlaki oddollrcgo zbli_
zer-ria wpłylvały r wrliez lra spos b postrzegarrił świata' odzwicrcicdla.;ąc
trudno uchwytne' ale l'riculriknionc Pfocesy zblizelria między orbitami
kulttrry bizanry;skiej i rzymskiej, kt re zrządzctlictn lostr obejrrlowłłv
jedno terytorium.

Wielonąrodow ość miąst.

Bezpoś rednirr-r kontaktom obtr świat w kul tu ral r ryclr sprzyj ała a tmosfe-
ra wielojęzyczlryclr i wiclonarodowościowych nriast halickiclr. Pier'wszy
nrpIyrv obcokrrjowc<.tw zatlotowallo tu jesZczc w czesach ksiązqcych.
'v/XV w wwyniku proces w dernograt-icznych, o kt rych była rnowa

wzcJ, w największych rniastach Rusi _ Lwowic i l)rzemyś[u - lLldność

J
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ruska staje się mniejszością' spycharrą na przedmieścia; w małych mia-

stach ludność ruska nadal stanowila większość.

Najliczniejszymi kolorlistarni byli Niemcy, kt rzy we Lwowie
wpier-wszym ćwierćwieczu XVw. stanowili porrad 7O'/" przybysz w'

W drugiej połowie tego samego stulecia ich liczba pozornie maleje _ do

3Ooh, na początku XVI w. - do 1'4%, a w połowie XVI w. - do 6%. Jed-
nakże nie oznacza to, ze Niemcywy.;echali. Miała miejsce przyspieszolra

polonizacj a chrześcijan-katol ik w (Czech w, Vęgr w i Niernc w), kt -
rzy dzięki wsp lnej religii i mieszanym małże Iistwom wtapiali się w pol-

ską wsp lnotę.

Drug4 pocl względem wpłyr,v w i liczebności grupą etniczną pozo-

stawali, podobnie jak w czasach kiązęcych, ormianie. lJmocnienie or-

mia skiej kolorlii handlowej we Lwowie pod koniec XIV w. świadczy

o podniesieniu roli Lwowajako ośrodka handlu i wymiany- obokWene-
cji iArnsterdantu miasto to stawało się.;ednym ztrzech gł wnych or-

mia skich centr w Europy' W ,,błogosławioncj i przesławnej rnatce miast,

ochranianej przez Boga'', jak kwieciście nazywaj4 Lw w wczesne źr -
dła ormia skie, kolonia orrniariska zamieszkiwała we własnej dzielnicy;
już od 1365 r. istniała tu odrębna wsp lnota wyznarriowa, na czele kt rej

stał biskup podporządkowany katolikosowi. Duża kolonia istniała r w-
rrież w Kamiefrctr Podolskim (według p źniejszych darlych' z połowy

XVI w.' mieszkało tu do 300 rodzin ormia skich). Mniejsze ośrodki ist-

niały w Haliczu, Śniatynitl,Jazłowcu, Brodach'Jarosławiu. o akrywnym

zyciu dtrchowyrn wsp lnot ormiafrskich, osiadłych na Rusi i Podolu,

świadczą liczne kościoły gregorialiskie (wśrćld nich także taka perła śre-

drr i owi ecznej arc h i tektury orm i a s ki e.;, j ak świąrynia Zaśni ę c i a Naj świ ęt-

szej Maryi Panny we Lwowie). Przy świątyniach istniały szkoły parafia|-

ne , a we Lwowie w dwudziesrych-trzydziesrych latach XVI w. spisano

dwie ormia skie kroniki' zawierające informacje o miejscowych wyda_

rze niach od połowyXIV w.

odrębrre gminy miejskic tworzyli Zydzi, kt rzy od czas w Kazi-
mierza'V/ielkiego na mocy przywilej w z 1.364 i 1367 r. korzystali z opieki

władcy, zainteresowanego przybyciem do kraju ludzi majętnych, często

występujących w roli gł wrlych kredytodawc w samych krćll w- Ponie-

wlżw większości miastZydzinie mieli prawa zajmować się rzemiosłem,

a częściowo także handlem' w ich rękach sktlpiło się lichwiarstwo, dzięki

Dwla oowrNNt CAŁĘZIE RU.sK/Eco I,Nl,4

czenlu gromadzili wielkie kapitały, srymulujące rozw j obrotu pienięż-
nego. Na przykład we Lwowie dzięki inicjatywie żydowskiej jużnaprze-
łomie )oV iXVw. istniaĘ rozwinięte stosunki kredytowe o ustalonej
procedurze operacji, w rym także w sferze kredytu handlowego - mię-
dzy lwowskimi i cudzoziemskirni kupcami.

W odr żnieniu od niemieckich kolonii katolickich, ormiairska i ży-
dowska wsp lnota rrie rylko nie wtapiała się w słowia ską masę, ale na-
we t przeciwnie _ w wyniku og lnej intensyfikacji życia cluchowego jesz-
cze silniej się wyodrębniała, dodając ruskim miastom kolorytu i tworząc
tło' na ktrirym po raz pierwszy na ukrai skich ziemiach pojawiło się zja-
wisko onvartego społecze stvva ry? u miej skicgo.

Samotząilność w mi as tach.

Prawo nagdeburskie i organizacje cechowe.

Rozwojowi miast sprzyjał r wnież spos b ich organizacji. Prawo nie-
mieckie (magdebtlrskie)' zapoczątkowanejako odrębny spos b zycia nie-
mieckich kolonii we Włodzimierzu, Sanoku i Lwowie,.;uz na początku
XV w. istniało we wszystkich większych miastach Rusi i Podola, staj4c sie

powszechni e przyjeta normą organ i zacj i m iast. Najwa żntejszą zmiatrą,
kt rą przyniosło prawo magdeburskie, było wyłączenie mieszkalic w
miasta spod jurysdykcji administracji kr lewskiej i wpr'owadzenie wy-
bieralnego samorządu. Ten ostatni składał się z dw ch organ w - rady
i ławy, noszących wsp lną nazwę magistratu. Radę tworzyli rajcowie na

czele kt rych stał burmistrz, i pełniła ona f_unkcje policyjne oraz admini-
stracyjne.Jeśli zaś chodzi o ławę, to był to organ sądowniczy, rozpatrują-
cy sPrawy kryminalne, w kt rym w roli przysięgłych wystęPowali wy-
brani mieszczanie - ławnicy na czele z w jtem. Członk w rady miejskiej
wybierano dożywotnio, co częstokoć prowadziło do nadużyć, nie biorąc
już pod uwagę faktu, że taka rada z upływem czasu przemieniala się w za-
mkniętą kastę miejskiego patrycjatu. IstniaĘjednak legalne sposoby prze-
ciwdziałania temu zjawisku, ponieważ zycie miejskie nabierało corazbar-
dziej rozwiniętej formy publicznej. Na przykład we Lwowie konflikt
między radą i posp lstt'Vem' kt ry rozgorzał w latach siedemdziesiąrych
XVI w., zakoflczył się unvorzeniem tak zwanego Kolegium Czterdziestrr
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Zdllzalo się, ze pr by odsurrięcia rrie-katolik w od zorganizowane-
go życta miejskiego przenosiły się z cech w lra społeczelisrwo miejskie
jako takie, choć w tekstach przywilej w magdebtlrskiclr rric znajdziemy
specj al rrych zastr zeże , skierowlnych przeciwko Rtl s inom. Pr by nad-
uzyć opartc lr:r r żnicach wyznaniorvyclr, były znakie rn walki z korrku-
rencj ą pod przykrywką haseł re ligij nych. Naj dobi trriej szynl przykładem
możebyć Lw w, w kt ryrn społeczność ruska juz od XV w. spotykała się

ze szczeg lnie nieprzylaznym traktowalriem ze strony nicrniecko-pol-
skiego magistratu.

Protest wobec namszania swoich praw, legalnie prowadzony przez
ukrairiskich mjeszczan odXV w i polegający na bombarclowatriu urzędu
deputacjami, perycjami i skargami, statrowił prawdziwą szkołę akty'wno-

ści społecznej, porrieważ umacnial świadomość (i znajomość) prawa oraz

rrawyki zorganizowany ch działa pol itycznych' debat i soI idarnych akcj i.

F eno tnen kul I ur y m i ej skiej.

Dynemizm micjskicgo zycil sprzyja I stopu iowctnu powstawaniu niezna-
nej dotychczas tra Rusi otwartej, wieloetrricznej kultury miejskiej, kt rą,

wykorzystując obrazowe stwierdzenie Marca Blocha' można nazwać ,,cy-

wilizacj4 o wiele lepiej zaopatrzoną W (receptory)) cudzych obyczaj w''.
Nł poziomie życia codziennego zmiany światopoglądowe przejawiały się

w życiu miejskim na kilka sposob w. Za plerwszy z nich można uznać
zmianę stosunku do książck. Z rekwlzytu sfcry sacrum lub przynajmniej
duchowej, bliskie.; Bogu, książka stała się rrtylitarnym narzędziem po-
znania"V/e Lwowie i irrnych duzych miastach Powstają ośrodki regular-

nego handlu wydaniami drukarni z Frankfurtu, Lipska, Norymbergi itd.

Na halicki ryrrek książkowy' czyli do liczrrych czytelnik w, trafiają utwo-
ry autor w antycznych, traktaty teologiczne i filozoficzne, książki o me-
dycynie' podr'ęczniki Prawal historii' geografi i.

Proces tell zapoczątkowały szkoły laciriskie, kt re od ko ca XIV w
powstawały przy kościołaclr i klasztorach. Przy kościołach katedralnych
biskupstw we Lwowie, Chełmie, Przemyślu, KamieIicu - urvvorzono
szkoły o trieco wyzszyr1'I poziomie, kt re wkr tce Potem przekształcały
się zazwyczaj w miejskie uczelnie' pozostaJące pod wsp lną opieką bi-

1,^t9

I
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Męz w. otrzymalo ono Prawo do korrtroli dochod w i wydatk w mia-

sta (spośr d Rusirr w regularnie wybierano do Kolegitrm po dw ch p'."'9-

stawicieiijako <posł w jo ratusz^u). Wr 
^Żz 

z^ostrze|riem sytuacji religij-

nej w mia'stach pocl korriec XVI w utworzono nową organizację (stan w

i riarod .vn, kt ra opr cz mieszczatr-katolik w rcprezclltowała interesy

ormian i Rusin w' 
ckiego kształtował się ce-R wnolegle z Llmocnrenlem prawa nremle

chowy ,yr.",-'-, o.g^l'izacji rzerrrieślnik w-Picrw:i:|":p:*']; c;chowe

notowane sąwe Lwowie i Przernyślu pod koniecXIVwieku"!7e Lwowte

istr'riały w wczas co najrnniej cztery cechy (piekarski' rzeźlicki' szewski

i krawiecki); w 1425 r' było ich już dziesięć' pod korriecXV w' - czterl]a-

ście , r w połowie XW *. _ oLoio dwtrdzicstu. Ce ch stanowil sarnorząd-

ną grupę lud zt, na czelc kt r1ch stał wybierany przez nich przyw dca -
."J,r-'lr,rr, posi adaj ący rrajwi ększy autorytet pośr d mi strz w' stanowlą-

cycłr bractwo ceclrowe. opr cz mistrz w do cechu wclrodzili ich po-

moclricy- podmr.';strzy (towarzysze ), a takźe uczniowie (wyrostki' chłop-

cy). Prawo ceclrowc, oi"'" ''" zvłycza1ach i <porządkachl (każdy'ccclr

mtlsiałrniećwłasrry,,pi,,,'yupo,,ądelo)-Statllt'zatlvierdzonyprzezkr 
la

lub właściciela pr1nvatrrego miasta), regulowało zar wno zawodowc' jak

i nroraltre życie rzcnrieśl,'ik *. wt".].mniczenie w sPrawy korporacji' sta_

nowiące swego rodza.;tr podstawę icleową systemtl ceclrowego' stało się

na rtrskiclr zierr-riach gl wnym źr dłcnr konflikt w narodowościowych'

Z jedne1strorry ccch, ,god.'i' ze swoją nattlrą' nie nr gł gomadzić w brac-

rwic os b r żrrcgo.n{zr''.,.i' czy Języka, a z drtrgiej - wr żrrorodrryrn

korrglomctacie ctnicznym, kt rym były miasta zicmi halickicj' nie m gł

tez zaclrować wewnęt;znej jeclnorodności' Porlieważ system cechclwy

przyszedł tu z zicm niemieckich i Polski' teoretycznie czlonkanri cech w

mogli być jedynie katoiicy' Prawciziwe życie rric micściło się w ranrach

,y.n .ygo,1rr a y czl'ry chwy magair' Kotrs ekrłe nt nie antyp rawo s l awn e i atr-

ryor-ilrr[i" przcpisy funkcjonowały jeclynie w tych lniastach' w kt -

ryclr wyrnierrione grupy stairowiły mniejszość' Natotniast tam' gdzie

Uklairlcy i ornriarrie mie1i przewagę liczebną' wspomlriłna reguła miała

charakter niezobowiązujące3 litery prawa' a niekiedy ustawy cechowe

w ogle demonstrrcyj,'i. podk..sl,ły r wrrouprawnietric mistrz w r. ż-

,'y.l' *yr,l^ chrześc1 arisk ich (Zy dzi byl i wyłączerri z rzemios ła cecho-

wego zdecydowanie i konselsventnie)'
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skupa i magistratu. Łaciriskie szkoly na Rusi dawaly swoim wychowan-
kom znajomość łaciny, poza kt rą nie istniała średniowieczna nauka,

otwierając w ten spos b młodym ludziom drzwi do europejskiej oświary.

Tym szkołom właśnie kultura ukrairiska zautdzięcza fakt, że już na Prze-
łomie )(I/ iXVI w. znacząco wzrosła liczba student w z Rusi nie rylko
w Kra kowie, a|e takŁe na uniwersytetach w Pr adze, Padwie, Bolonii,'Wit-
tenberdze, Bazylei, Lejdzie itd. Co charakterystyczne, niemal 80% ru-
skich wędrowc w pochodziło z dużych miast i bylo przeważnie synami

miesz czzn-rzemieśl nik w: kuślrie rzy, krawc w, piekarzy itd.

Poszerzeniu horyzont w myślowych, będącemu skutkiem bezpo-

średniego kontaktu z renesansową Europą podczas wędr wek do źr deł

wiedzy, towarzyszyly dynamiczne zmiany w systemie powszechnych
wyobrażeli na temat obcego świata. Z punktu widzenia archaicznego

światopoglądu <obca ziemia> zawsze związana jest z czymś niebezpiecz-

nym i wroginr. Dla staroruskiego człowieka wędr wka po obczyŹnie była

tylko poniewierką i najsroższą karą. Dlatego za prawdziwą rewolucje
świ atopo gl ąd ową można uznać fakt, że na p r ze str ze n i X/-XVI w pod r ż

na obczyznę staje się zwykłym elementem Ącia. Kupiec niestrudzenie

krąży po świecie; każdy podmajstrzy musi odbyć naukę w szerokim świe-

cie, aby wykorzystać szatrsę i zdobyć poważany status mistrza; syn w rze-

rnieślrlik w dla kt rych zabrakło miejsca w warsztacie przodk w, oko-

liczności zmuszajądo opuszczetia zzcisznych miasteczek i podjęcia nła-

ciriskiej naukill, aby mogli powr cić do dorlru z dochodowym zawodem

adwokata, prawnika czy|ekarza; r wnież arystokracja, kt ra poczuła smak

życia publicznego, zaczyna szukać oświary i eleganckiego ,,szlifu''. Lu-
dzie ci, powracaj4c z zagranicznych wędr wek' przynoszą i upowszech-
niają obraz obcego kraju jako ilrnego, ale z pewtrością nie tajenrrriczego

iwrogiego. Zml,anarypu informacji o świecie ztnuszała do por wnywa-
rria świata wartości' aplźriej także do aktywnego integrowatlia tego' co

obce, z własnym.

Zniany powszechnych wyobrażeri i nawyk w przebiegały wraz ze

zllianą orierrtacji ideowej kultury elitarrrej, albo tak zwatrej ,'wysokiej''.

Dwr, onuttNNE cAujztE RUSKTECI zNIA

'W 
Polsce były one związane ze zjawiskiem, kt re otrzymało rrazwę ,,na-

rodzin humanizmu''. Przyjego kołysce stali uczeni z kręgu kakowskie-
go, bliscy lJniwersytetowi idworowi kr lewskiemu Kazimierza fVJa-
gielloriczyka. Znajdował się wśr d nich Grzegorz z Sanoka (ok. 1407-
1477), syt mieszczanina, kt ry dzięki swemu talentowi, wytrwałoś ci i zna-
komitemu wykształceniu, zdobytemu w Niemczech i Włoszech, został
pierwszym profesorem-humanistą lJniwersytetuJagielloriskiego, komen-
tatorem Wergiliusza. Trzecią część życia Grzegorz z Sanoka spędził na
Rusi, zasiadając od 1451 r' do śmierci na tronie arcybiskupa lwowskiego.
'W Dunajowie pod Lwowem, gdzie znajdowała się rezydencja arcybisku-
pia, powstał pierwszy na terenie pariswva dw r mecenasa' wzorowany na
renesansowych dworach włoskich możnowładc w. Bogata biblioteka,
wystawne życie i codzienne dyspury przyciągały tu ludzi pi ra i nauki,
kztałtując modę i upodobania estetyczne elit intelektualnych.

Dlatego nie dziwi fakt' że pod koniec KV i przez cały wiek XVI na
ruskich ziemiach powstał wielki Irurt poezji nowołaci skiej, jednej z naj_
bardziej charaktcrystycznych gałęzi elitarrrej kultuty renesatrsowej. Z nur-
te|n tym zwlązale są imiolla takich poet w, wyraźrrie dekhru.jącyclr swo-
je pokrcwie stwo z Rrrsią, jak Paweł Rusin z Krostra (ok' 1470- ok. 1_51 7),

Grzegorz V/igiliancjusz Rusin z Słmbora (ok. 1523-1573)' Georgij (ie-
rzy) Rusirr zTyczyna (zr-lrar'ł po 1548 r.), Jalr Rtlsin z f'urobina (1511-
1575), Sebastian Klonowic (ok. 1550-1602). Nie rna wielkiego sensu do-
szukiwanie się etnicznych korzeni Poet w nowolaci skich: ani dla Niern-
ca, Pawła Rtrsina z FG_osna, ani dla Rusina, Grzegorza Rusina z Sambora,
arridlaPolaka, SebastianaKJonowicaproblem t.'rl lrie istlriał. Rencsanso-
wy kosmopoliryzm nie wyodrębniał intercs w kultur narodowych, po_
tlieważ służyl wyższej idei; byl powolarry do zjednoczenia narod w
w og lnoeuropejskiej,,Republice chrześcljaliskiej''' rrrarzerriu Eraztna
z Rotterdamu.

Wraz z rellesallsowym kosnlopolityzlnem poezji rrowołaciilskiej roz-
wija się sztuka uzytkowa - architekturai rzeźba. Na przyklad we Lwowie
po pozarze w 1527 r., kt ry niemal doszczętnie zniszczył gotyckic nriasto
średniowieczne' jego odbudową zajęli się przeważ.rrie btldowrriczowie-
rzemieślnicy z p łnocnyc|r V/loch oraz włoskich kanton w Szwajcarii,
często osiadając we Lwowie na całe życic i wchodząc do Irriejscowego
cechu nrurarskiego, założonego w 1582 r. To oni właśnic ukształtowali
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nowe śr dmieście Lwowa, stanowiące barwtrą mieszrninę renesansll'
manieryzmu i goryku, powstałe w procesie przystosowywania czystych
włoskich kanon w do upodobari i możliwości finansowych lwowskich
mieszczan - zleceniodawc w.

Flalicka tradycja renesansowa, wyrastająca na zapożyczonych, goto-
wych, eklekryczrrie przemieszanych formach, nie wytlvorzyla własnego
stylu i ocerriając surowo, z ptlnktu widzenia wyrobionego wielbiciela sztu-
ki nie jest czymś nadzwyczaj wartościowym.Jednak rrie zmniejsza to jej

wartości ideowej. ',Renesans halicki'' spełnił rolę katalizacora, stymuluj4-
cego modernizację ruskiej sztuki, sPętxnej kanonami wiary' od tego wła-
śtrie lnonrentu rozpoczęło się ksztaltowalrie samoistnego oblicza arry-

srycznej Ukrainy, kt re metaforycznie llazwano mostcm pomiędzy ła-

ci skirn Zachodem i bizanryjskim'Wschodcm.

$ 2. Ziemia kijowska i uoły ska.

Po naj azdach mongolsko-tatarskich wschodnie ter efty Przy szłej Ukrainy

- księstwo kijowskie, perejasławskie i czerrrihowsko-siewierskie _ rra długi
czas odeszływ cieIi, jakby w oczekiwatriu na Potężny wslrząs z zewnątrz'
kt ry prz1łvr ci je do aktyrvnego życia. Impuls rzeczywiście pojawil się

niespodziewanie pod postacią małej, wojowniczej Litwy, kt rej miesz-
ka c w kronikarze Kijowa, miasta złotych kopuł, jeszczc triedawno na-

zywali pobłażliwic ,,ludźmi z las w'. W ciągu niespokojnego)oII stule-
cia, gdy Ruś zalala wielka fala stepowa' Litwa także została poddana pr -
bie. Przyszła ona z zlchodu pod postacią niemieckich ryceruy -Krzyża-
k w i zmusiła amorficznc sojtlsze rodowe do zjednoczer-ria się w silny'
zdolny do walki i agrcsywny związek, gotowy nie rylko do odparcia rycc-
rzy, ale takze do poszerzenił granic w ccllr potencjalllego pomnożelria
własrrych sił.'V7 drugic'; polowie XIII i na początku )oV w. na arenie lri-
storycznej pojawia się rlowy wv r palistwowy, kt rego najbardzie; cha-
rakterystyczną cechąjest dwunarodowość, ponieważ od samego począt-
ku było dw ch tw rc w nowego paristwa: Bałtowie, mieszka cy wsp ł-
czeslrej Litwy, oraz ich słowia scy sąsiedzi, zasiedlający dzisiejszą Biało-
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ruś. Rozszerzenie terytoriunr na południe, na ziemie obecnej Ukrainy,
raczej nie może być uznane za podb j w ścislym tego słowa znaczeniu'
Za panowania wielkiego księcia'Witenesa (ok. 1295-1315) w nieznanych
okoliczrrościaclr, całkowicie triezauważalnie na tle og lnopolirycznym'
do pairstwa litewsko-białoruskiego przechodzi Podlasie i ziemia tlrrow-
ska oraz pi ska. Ruch na południe staje sięjeszcze wyraźniejszy za D^_

stępcy'wi ten esa, wielkiego księcia Giedymina (ok. B 15-13 42).

Pierwszy okres uitzielny.

Istnie.;e legellda o wyprawie Gicdymina na Kij w w połowie lat dwudzie-
srych )CV w., jednak jej wiarygodność pozosta.;e sPorna. W latach czter_

dziestychKV w., korzystając z chwilowego osłabienia ordy po kolcjrrych
sporach wevr'lrętrznych, średni syn Giedymina, Koriat-Micha'ł zaczytta

zajmować Podole, a za Panowania następcy i syna Giedymina, llowego
wielkiego księcia litewskiego olgierda, coraz aktylvlriejsza staje się eks-

parrsja na ziemię czernihowsko_siewierską i naddnieprza ską, czemu
sprzyja rozłam polityczny w Złotej ordzie, kt ra pod korriec lat pięć-
dziesiątych stała się areną zacięqlch walk wewnętrznych' Na prze łomie
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiąryclr olgierd zdołał wyprzeć ordę z zie-
mi homelskiej, czernihowskiej i perejasławskie_j''lVazną rolę w walce
o tJkrainę odegrała bitwa nad Sirrymi Wodamijesienią L3(,2r. 'Wo1sko

olgierda, kt rym osobiście dowodził, składało się z litewskich rycerzy,
oddział w miejscowych bojar w z zierni kijowskiej i czernihowsko-sie-
wierskiej oraz oddział w Lubarta z Wołynia i lsiąząt Koriatowiczćlw z Po-
dola. Przeciwnikami połączorrych sił rusko-litewskich byli trzej tatarscy

bejowie, dow dcy ordy Krynrskiej, Perekopskiej i Dżambojłuckie3, kon-
trolu.;ący Podole i stepowe tereny ziem na p łnocnym brzegu Morza
Czarnego. Zwycięstwo nad Thtarami cofnęło granice Złotej ordy do
poroh w Drriepru i ujścia Dniestru do Morza Czarnego, co uwalniało
spod tatarskiej władzy Podole i południowe rejony ziemi kijowskiej.

Powstały bez zauważa|nych podboj w llowy organizm paristwowy
stanowił nader niezwykły podmiot historii - Pa|isrwo, w kt rynr po na-

rodzie dokonujacym podboju pozostała w istocie rylko nazwa: Wielkie
Księstwo Litewskie. 'V/ rzeczywistości niemal 90% ludności stanowili

),23
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Rusini, czyli Białorusini i Ukrai cy. Język <ruski> stał się oficjalnym ję-

zykienr orgatrć;w władzy i dworu wielkiego laięcia, a ruskie tradycje ży-

cia publiczrreeo i instytucje władzy ryskały rangę Pa stwowych' Do koilca

Xw w \X/ielkic Księsnvo Litewskie pozostawało, używając wsp łczesnej

tcrrninologii, swego rodzaju federac.'1ą ziem-księstw, w tym takźe ukrai -

skich' Na] e żały do rri e go : kij ows kie, czertlihowsko-s iewierskie' woĘii-
skic i podolskic. Kazdym z nich' rządz|ł udzielny książę, co prawda teraz

juz nie z ruskic.l dynastii Rurykowicz q ale litewskiej - Giedyminowi-
cz w.'V/łaclcem i ks ięswva kij owski e go i czernihowsko-siewierskie go zo -

stali syrrowie wielkiego księcia olgierda _'V/łodzimierz i Dymitr-Kory-
btlt' Na'W'ołyniu panował młodszy brat olgierda, Lubart, a po nim syn

Lr'rbarta, Fedor, rra Podolu zaś - krewni olgierda, ksiąźęta Koriatowicze'
'Władcy ci, ochrzczeni w ruskim obrządku, ozenieni z ruskimi kięż-

niczkami, wychowani w miejscowej tradycli, nie byli postrzegani jako

obcy agresorŻy, v,tęcŻ przeciwnie mieli dobre kontakry z ruską arysto-

kracją, kt ra całkowicie podzielała separatystyczne dążenia swoich wład-

c w, uwazających się zanteza|eżnych od stołecznego'Wilna.'Własną mo-

netę bił w Krjowie Włodzimierz olgierdowicz, rytułujący się ,,z Bozej

łaski księciem ki.; owskim'' ; niezbyt zważa| na metropolię Dymitr-Kory-
but, prowadzący własną polirykę zagranicznąw sojuszu z bliskimi sąsia-

dami -księciem moskiewskim i nłzerskim; nie uznawali ciężaru obowiąz-

k w bracia Koriatowicze na dalekim Podolu, nieustannie zajęci tatarskim

sąsi edzwvem.'W księstwach ru skich rozpoczęto szeroko zakroj one prace

fortyfikacyjrre' zainicjowane Przez władc w - Giedyminowicz w- Nie
widać r wnie ż zmianw połozeniu rdzennych mieszka c w Rusi. IJmoc-
niono prawa bojar w-rycerzy do ich ziem rodowych, od kt rych mieli

pełnić słuźbę zbrcljną na wezwanie władcy, czyli księcia; podobnie jak

dawniej, po miastach nada| żył lud trudniący się handlem i rzemiosłem

na prawie miejskim <ruskim>' Wreszcie zdecydowanie wzrasta majątek

i wpływ Kościoła, kt ry zyskał żarliwych i szczodrych prozelit w w oso-

bach nowo nawr conych pogan.

Dlatego nie wiadomo, j ak potoczyłyby się przy szłe losy Ukrainy i czy

nie powstałoby na jej terytorium kilka niezależnych paiistw, wyrosłych

z udzielnych księsnv okresu litewskiego, gdyby nie wydarzenie, kt re

z wielu powod w stało się przełomowe.
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Unią w Kreuie z 1385 t Jagiełło i Witold.

'v/ 
1370 r. umarł, rrie pozostawiając potomka płci męskiej, ostatlri polski

kr l z dyrrastii Piast w, Kazimierz III Wielki. Tion po nim odziedziczył
najpierwjego siostrzeniec, k l Węgier Ludwik, Potenl zaś przypadł jego
c rceJadwidze. Na jej męża po długich debatach panowie rnałopolscy
zdecydowali się zaprosić najdogodniejszego Partnera w walce z Zakonelrl
Krzyżackim - wczesnego wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. W za-
mian za koronę miał on uznać zwierzchność Polski nad ziemiami'Wiel-
kiego Księstr'va. Thkie działanie umacniało rozchwianą w wewnętrznych
sporach Polskę i było wygodne dlaJagiełły, mającego na Litwie dość nie-
pewną pozycje. ostatnia wola olgierda, kt ry umierając (1377) przeka-
zał tron nie kt remuś ze starszych syn w, ale młodszemu, na dodatek
z drugiej źony, Jagielle, spowodowała napięcia wewnątrz klanu ,,zrusz-
czonych'' olgierdowicz w Z drugiej strony, aby utorować sobie drogę
do władzy,Jagiełło nakazal zabić swego wuja i opiekuna Kiejstuta (1382),
przyw dcę stronnicmva pogariskiego, co postawiło młodego lsięcia w opo-
zycji wobec etnicznej Litwy, a szczeg lnie jej p łnocno-zachodniej czę-
ści - Zrnudzi' niezłomnej ostoi pogairstwa. Gdy Jagiełło pozostał bez
oparcia' chętnie zaakceptował polską propozycj9. Thk oto 14 sierpnia
1385 r. w Krewie (obecnie miasteczko w obwodzie grodzie skim na Bia-
łorusi) Jagiełło podpisał szereg zobowiąza{,wśr6d kt rych dwa najważ-
nie';sze dotyczyły podporządkowania ziem Litwy i Rusi tronowi polskie-
mu oraz nawr cenia swego narodu na ,,świętą wiarę katolicką''. od tej

chwili on orazjego potomkowie mieli w jednej osobie łączyć władzę kr la

Polski i wielkiego księcia Lirwy i Rusi.

Jednakjuż po kilku latachprzyszłość unii stanęła pod znakiem za-
pytania. Głowę podniosła opon1cjz wyłvodząca się z arystokracji Litwy
i Rusi Czarnej (historycznego regionu nad Niemnem ze stolicą w No-
wogr dku), na czele kt rej stanął'Witold, stryjeczny brat Jagiełły, syn za-
bitego przezui w walce o tron Kiejstuta Giedyminowicza. Po tr_wającym

kilka lat konflikcie zbrojnym Jagiełło w 1392 r. zmuszony był uznać go
za swego namiestnika, aw 1398 r' Witold ogłosił się jedynym wielkim
księciem litewskim pod nominalnyr.":' zwierzchnictwem k Ia polskiego,
cow rzeczywistości było zerwaniem unii w Krewie.
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świdrygiełło i wojna domowa tat 1432-1440.

'Wa]ka o trorr była w istocie nie wypowiedziaIlą wojną Linv1' i Rusi Czar-
ne'; sprzymierzonejz Polską przeciwko ruskiej (bialoruskiej i ukai skiej)

arystokracji' kt rej przyw dcą został Świdrygiełło (ok. 1375-1452). Po-
stać ,,przyw dcy całego języka ruskiego'', jak nazywa go jeden z wcze-
snych dokument w inflanckich, do dziś pozostaje dla historyk w Pewl1ą
zagadką, a skomplikowane losy tego nieprzeciętnego człowieka mogłyby
posłużyć za katrrł'ę niejedrrej powieści detekrywisrycznej. Czternasto-
wieczne polskie źr6dła, nie załując czarnego koloru, obdarzają przYrł' d-
cę Rusi najbardziej odpychającymi cechami zdra1cy, pijaka i zapamiętałe-

go w gniewie tyrana. Perypetie życia Świctrygiełły pokazują, źe byl on
rzeczywiście zapalczywy i rrieprzewidywalny, a takźe rrierozważny i mści-
wy. Jednak rekompensowała to jego niezwykła zdolność przyciągania do
siebie ludzi, gctowych na poświęcenie i ryzyko dla kolejnej, nierzadko
awl nturniczej idei ich ni espokoj ne g o boży szcza.

Po śmierci Witolda (1430) najwyższaw|adza w'Wielkinr Iśięstwie
zgodnie z warunkanri unii miała przeiśćw ręce kr laJagiełły.Jcdrlakwi-
le skie eliry zdecydowa\ inaczej: bez uzgodnienia z kr lem b-ojarzy i ksią-

żęta wybrali na trol] wielkoksiązęcy Świdrygiełłę' Niezwłocznie po in-
trorrizac.ji rozpoczął olr wojnę z Polską o Podole, r wnocześnie nawiązu-
j4c ożywione kontakry z ksiązętami mazowieckimi, potencjalnymi prze-
ciwnikami polskiego kr la, a także zawierając.ugody z Zakonem, Wołosz-
czyznąi Chatratern Krymskim. opr cz tego, jak można się bvło spodzic-
wać, na czołowe miejsce na jego dworze wysuwa się ruska arystokracja,

co szczegllnie drażniło katolicką elitę _ jądro wladzy zmarłego'V(/itolda.

Zaniepokojony dyplomary cznymii wojskowymi działaniami Świdrygieł\
dw r polski organizuje potajemne rozmowy z Zygmuntem Kiejsttrtowi-
czem, bratenl Witolda, kt rego kandydaturę popierała odsunięta od wła-
dzy grupa dawlrych dworzan.'V/ wyniku PrzewTotu pałacowego Zygmunt
we wrześniu 1432r' zajął tron, a Świdrygiełło mtlsiał ratować się tlciecz-
ką Rozpoczęła się wojna domowa, w kt rej opr6cz rzeczywistego roz-
kładu sił polirycznych i interes w istotną rolę odegrała wspomniana juz
zdolrrość ŚwidrygieIły do przyciągania ku sobie ludzi. Siły zbrojne' na

czele kt ryclr stalrął, składały się przeważnie zksiążąt iwojsk z ziem
ukrairiskich -'lVołynia, zi emi kijowskiej i czernih owsko-si ewi erskie.';.

r27
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V7itold Wielki (takzwyczajowo tytułuje się go w litelvskiej tradycji)

Zygmuntem Kiejstutowiczem a najmłodszym z olgicrdowicz w' Swi-

drygiełłą.
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'W latach IĘ2-1'433 wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem, nie przy-
nosząc wyraźnej przewagi żadnej ze stron. 'W 1434 r. zauważalną stratą

było dla Świdrygiełły odejście jego białoruskich zwolennik w, kt rzy po
ogloszeniu przez Zygmunta przywilejl (1434), zr wnującego prawa
Rusin w i Liwvin w-katolik w, uznali władzę nowego księcia'

osłabiony Świdrygiełło 1 września 7435 r. odważył się stoczyć de-
cydujłcł birwę nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem (obecnie Ukm rge

na Liwvie).'W bitwie tej spotkała się armiaZygmllnta' wzmocniona przez
oddziały polskie, oraz wojsko Świdrygiełły, na kt rego czele stanął spe-

cjalnie przybyły z Czech bohaterwojen husyckich, Zygmwt Korybuto-
wicz, syn księcia siewierskiego Dymitra-Korybuta. Jednak Ruś opuściło
szczęście: siły Świdrygiełły zostaĘ rozgromiotre. Samego kięcia na Po-
czątku 1436r. widzimy wKijowie' kt ry stał się swego rodzaju stolicą
opozycji i wtedy właśnie został zwr co fly Przez Świdrygiełłę starszemu

synowi V/łodzimierza olgierdowicza kięcia kijowskiego, Iwanowi. Po
kilku latach rlier wrrej walki władzę Zygmunta uznano już prakrycznie
ws zędzie, opr 6cz zi emi klj owskiej, czerrrihowsko-siewierskiej i Wołynia.

Ti_wało to do 1440 r., kiedy z rąk spiskorvc w - wołyriskiego księcia
Alcksandra Czartoryskiego i krjowskiego bojara Skobe1ki - zginął wielki
ksiąźę Zygrnulrt Kie'jstutowicz, zabity we własnytn zamku w Tiokach
(obecnie Tiakai na Lirwie)' Nie przyjmując do wiadomości pretensji syrra

Zy g'lnul'ta, M i chała, Panowi e -Rad a (na1v"ry ższy organ doradc zy wład cy)

bez porozumienia z Polakami 29 czerwca 1440 r. ogłosiła wie lkim księ-
ciern litewskim młodszego syna zrnarłego kr la WładyslawaJagiełły, trzy-
nas toletrriego Kazimierza ] agi el 1o czyka. Nowy wi elki k iązę i j c go opie-
kr.irrowie, aby przywr cić spok j wewllętrzny' przyzna|iŚwidrygielle no-
nrirralny dozgonrry tytuł wielkiego księcia przywiązany do ziemi woły -
skiej, a młodszetnu synowi Włodzimicrza olgierdowicza księcia k1jow-
skiego, olelkowi - ziemię kijowską.

Dru1i okres ailzielny: Woty Świilrygictły
i Kij ow s zczy zną olelkowicz w'

Po przywr cenir'r r-rdzielnego statusll zierni wołyriskiej i kijowskiej ary-
stokacja książęca Rusi-Ukrainy ostatecznie straciła szalrsę umoctrienia
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swej pozycji przy wileriskim sterze właclzy l faktycznie sama wycofała swe
pretensje do odgrywarria ważrrej roliw życiu polirycznyr-rr. Sprzyjała temr-r

r wu icź baricr'a wyztlan iowa, przcciwstawi.lj ąca cliry z obr zcŻy kraj u da-
lekiemu katolickiemu dworowi wielkiego kięcia, tym bardziej że Ko-
ści l rzymski na przcstrzeni XVw ostatecznic trmocnił sw j stattrs ofi-
cjalne.; podpory ideowej władzy centralnej' StosuIre k stolicy do teren w
Świ drygiełły i olelkowi cz w, j ako obdarzorryclr s ze roki nr immunitetem,
jest wyraźnie widoczny w ich wczesnej na wp ł oficjalnej nazwie - <zie-

mie dalekier.
W przypadku Wołynia na pierwszy rzut oka lliedlugi okres rząd w

Świdrygiełły (zrnarł w 1452 r')wiązał się z ustatrowietrie nr tam Pcwnego
porządku społecznego, co położyło tr-wałe podwaliny pod przyszły poli-
ryczrry regionalizm miejscowej arystokracji. Na szczycie drabiny społecz-
rrej widzimy wspierający Świdrygiełlę rozgałęziony klarl ksiąząt, potom-
k w zar wno dawncj dynastii władc w Rtrrykolvicz w jak i nowej Gie-
dyrnirrowicz w Rządząc swymi zierlliami ..ze wszystkitrr pl'awem i p.rri-
stwem'' książęta składłli władcy przysięgę rvierrlości i zobowiązywali się
do udzielalrił nru pomocy zbrojnej podczas wojrl1', a w pozostałyclr lsł-e-
stiach czuli się posiadaczami mikropairstewek w pa stwic _ z własrryrrri
podatkami, sądownictwcm, strtlkturą wladzy. Pod j Llrysdykcją ksiąŹąt
znajdowali się ich <słtldzy); sa1'}1 zaś <slr.rga>, jego dzieci, wrluki i prawtru-
ki rnicli pl'awo do rradatlej zierni dop ry dop ki sltrżyli dornowi ksiązę-
cetrltl. Do obowiązk w <łsługl rrależało stawanie w czasie wojliy przy boktl
zwicrzchnika, r takze służba <przy fortccyll, czyli zapcwrriartie siłarrri wła-
snyclr poddatrych rraprrw umocnie zan-rkowyclr. Arclrłiczrrą powintro_
ścią byla tez tak zwatra <gościtltrośćl, _ oboił'iązck tor,vlrzyszctria Panu
i utrzytrryr,varlia go ijcgo Poczttl podczxs objazdu posirdlości

Najwazuicjszyrn przykazanierr bojara - Icnnika, r wnoznrrczuym
z pojęciem lrotloru, była r,vierrrość s\ł'elTltl księciLr' Niedochowalrie wier-
rrości było uwlżatre zł najcięższy grzech, a opr' cz tego ptlciągało za sobą
nader nieprzyjenrIre korrsekwerrcje: zdrada lub tlcicczkł podczas wypra-
wy oznaczala tltratę ma.jątku. Książę ze swej strolly musiał chrouić sitrgę
(opicka) i bezpodstawtrie rric tlartrszać jcgo prawr do otrzymanyclr rna-
jątk w, Ponieważ w przeciwlrynr wypadku zwalniało go to z obowiązku
dotl'zymarril wie rności. IJkształtowarrie się stosrrrlk w wicrrrości / opie-
ki lniało wiclkie znaczenje dla ziemi woły skiej: przecież ponad połowa
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jej terytorium na|eżala do kiąźąt (na przykład sanri tylko ostrogsry wła-
dali trzecią częścią Wołynia), tak więc dla zdecydowanej większości war-
stwy zbrojnej, zasiedlającej książęce posiadłości, rycerskie związki ze
zwierzchnikiem sta\ się podstawową normą życia.

Drugi po książętach stopieri w hierarchii zajmowali tak zwani <pa-
nowie> (w pierwszyrn zachowanym spisie bojar w woły skich z .L528 

r'
rytułem rym określono ponad jedną czwartą wszystkich bojar w _ 62
z217 wspomnianych tam rodzin)' Kryterium odr żniającym <pan w>
od reszry bojar w-rycerzy bylo posiadanie alodialnej (rodowej) ziemi.
<ojcowiznyr> nie tylko stanowiĘ symbol pewnej niezależności material-
nej, ale takźe podkreślały <znaczność>, czyli (znane) wszystkim, dawne
pochodzenie rodu, posiadającego sw j majątek z dziada-pradziad,a.

Jeśli zaś chodzi o ludzi trudniących się wojskowym rzemiosłem albo
bojar w-rycerzy,ktlrzy w zamian za obowiązek pełnienia służby zbroj-
nej otrzymywali ziemie z rąk wielkiego kięcia, to pierwotnie warstwa ta
była bardzo niejednorodna - od zubożałej arystokracji do zamożnych
prosrych ludzi, mogących sobie pozwolić na kupno konia i rynsztunku,
a Potem spłacająrych wielkiemu kięciu <podatek krwi> zamiast podatk w
wiejskich. Jednak seria przywilej w, nada'ych ludziom stanu zbrojnego
w ciągu X/ w. uczynilaz nich warstwę uprąłvilejowaną' co ze swej strony
powodowalo dążenie do ograniczenia dostępu do służby bojarskiej jedynie
do rych ludz|ktlrzy ,,z rodu są bojarami'' albo ,,zwieku [od zawsze] są
bojarami''. NaleĄ dodać, że w niedługim czasie rodowitych bojar w za-
częto nazyw^ć szlachtą' !7 ty- terminie nazwa zawodowa - <bojanl - zo-
stała jakby doprecyzowa na Przez podkeślenie szlachetności rodu l .

odmiennie od'Wołynia wyglądała w XV w ziemia kijowska. 'W rę-
kach spadkobierc w'Włodzinricrza olgierdowicza księcia kijowskiego
(Iwana, 1435-1440; Olelka, 1441-1454 ijego syna Semena, 1454-"1470),
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kt rym zwr cono ich <ojcowiznę>, skupiła się cała wła'dza wojskowa'
podatkowa, administracyj na i sądownicza. R d olgierdowicz w j uż od
czas w Włod zimier za kięcia klj ows kiego był śc iś l e rwiązany z Rus ią, więc
powt rne objęcie przeze ki|owskiego tronu książęcego symbolizowało
j akby zwyc ię s nvo ruskie go s ePararyzm u. Lata r ząd6w ole l kowicz w byty
pomyślne zar wno dla Kijowa, jak i zienri kijowskiej, co przejawiło się
przede wszystkim w utnocnieniu zdolności obrony przed najazdami ze

stepu. Wtedy właśnie ustalił się dosyć prężny system <straży polnych>,

polegajłcY na regularnych wartach oddział w bojarskich rra przeprawach
i szlakach tatarskich. R wnocześnie umocniono pograniczne zamki -
Lubecz, Oster, Kani w, Czerkasy, Zwinogr d.

Na terenaclr okręg w znajdujących się we wladarliu książąt, w zwtąz-
ku z Potrzebą obrony, interrsywnie wzrasta liczebność warstwT tak zwa-
nych <konnych sług> - drobnych bojar w, otrzymujących ziemię pod
warurrkiem pełnienia służby zbrojnej' R żnorodność zajęć zbrojnej lud-
ności Kijowszczyzny podkreślana była dodatkowo przez jej wielonaro-
dowościowy skład. IGiązęta kijowscy, potrzebujłcY dużych sił wcljsko-
wych' powszechnie przyjrnowali na służbę (i przydzielali im ziemie) przy-
szlych rycerzy, poszukujących <rycerskiego chleba> w oddziałach pogra-
nicznych władc w. Wśr d kiążęcych <sługl wymieniani są ludzie noszą-

cy imiona moldawskie, niemieckie, polskie czy litewskie, jednak najbar-

dziej regularnie i najwięcej ludzi dostarczał turecki step. W'edług danych

koricaXVi PoczątkuXVI w imigranci z ziem tureckich stanowili,jakmozrra
przypuszczać, nie mniej niż trzeciączęść bojar w Kijowszczyzny.

Jednakże, oceniając miejsce księswva kijowskiego olelkowicz w
w Wielkim IGięsrwie Litewskim z og lnej perspekrywy, trudno nie przy-
znać, że ju'żw drugiej połowie )o/ w. wyglądało ono _jako jedyna wyspa
<udzielności> (sarnodzielności) -jak swego rodzaju anachronizm, kt ry
wcześniej czy p6źniej musiał zostać wchłonięry przez parisrwo dążące do
centralizacji. Za forma|ny pretekst posłużyła tu śmierć kięcia Semena

pod koniec 1470 r. Kijowski władca, umierając, odesłał wielkiemu kię-
ciu KazimierzowiJagiello czykowi swego bojowego konia i łuk, co we-
dle rycerskich zwyczajlw symbolizowało przekazanie na łaskę seniora

swoich ziem i rodziny. Jednak wielki książę nie potwierdził praw do Ki-
j owa ani na r zecz W lodzimier za, niepełno le tniego syna Semena, ani j ego

młodszego brata Michała. Pozorną oznakę zgodności z prawem usunię-
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l Słowo <szlachcicl pochodzi od nicmieckicgo <Gcschlcchtl _ pochodzcnic, r d, co

wjęzyku czeskim dało tślechticl, a w polskim _ <szlachcicl' czyli czlowick znancgo, szla-
chetnego pochodzenia.
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cia olelkowicz w z ich rodowego księstwa stanowił fakt, że l)owo wy_

z|7^czony namiestnik kijowski Marcin Gasztołd był szwagrenr zmarłego
księcia Semena, bo właśrrie jego siostra była żoną księcir kijowskiego.
Kljowianie zamknęli bramy przed przybyszerrr _ Litwinem, oburzając sie ,

żc ylo l-lz pier'wszy rv historii Kijowa rządzić Rusią przyjechał człowiek,
kt<iry, jak prostodusznie dziwi się kronikarz' ,,rrie rylko nie książę był, ale

j:rko Lach był''. Jednak ich op r został pokorrany siłą.

I{si7żęta wołyitscy _ władcy Rusi.

Jak widzimy, ar1stokracja rtrska llie zdołała utrzymać się u steru władzy.

Jednak nietlstannc walki' trwające od korica KV do ko ca XVw. przy-
niosły niespodziewane sktltki. W ciągu pierwszej połowyXVI w. ksiązęta

z ruskich region w, porzuciwszy efemeryczne pretensje dynastyczne,
stopniowo przejmujł w swe ręce rzeczywistą władzę lokalrlą' W szczc-
g lności od lat dziewięćdziesiątych K/ w. pod ich bezpośrednią kontrolę
trafia wschodnie Podole, gdzie namiestnikami, 

^ 
z czasem wojewodami

aż do początku XVII w., byli książęta Fedor Czetwerry ski (1494-1498),

Konstanty Iwanowicz i Ilia Konstanrynowicz Ostrogscy (1498-1539),

Semen Pro ski (1539-1541), Fedor Sanguszko (1.542-1547), Bohusz
Korecki (1548-1'5] 6) i Jarrtlsz Zbaraski (1 576- 1608). Analogiczną Iistę

można przytoczyć w przypłdku Włodzimierza,, Łlcka i Krzetlierica.
'Wreszcie, w Kijowie w 1559 l. na p ł wieku jako wojcwoda krjowski,
władca u krairi s kiego pogran icza, os i ada Wasyl (Konstan ry) ostrogski'

Dominacja książąt nad kol-rtrolo'nvanymi przeznich teretrami w rze-
czylvistości utwierdziła w nowych formach ich znaczną samodzielność
względem Wielkiego IGięsnva Litewskiego. Już nie udzielni kiążęta-wład-
cy fiak Świdrygiełło czy olelkowicze), ale osiem-dziewięć rodzin spo-
śr cl tak zwanych <ksiąząt gł wnych>, czyli naczelnych przedstawicieli
e l i ry arys tokr łty cznej ( o s tro gscy, Zasł aw s cy, Hol s za scy-D u browi c cy,

Zbar as cy,'Wi śn i owi eccy, Kore ccy, Czartory s cy, S angus z kowie, Czetwe r-

ryriscy) podzieliło między sie bie rra strefv wpływ w na1pierw'V/ołyii, a na-

stępnie, rozprzest[zer7iając się na południe, r wnież środkową Ukrainę.
'V/arto bowiem pamiętać, ze pod kontrolą rych potężnych klan w pozo-
stawały nie rylko ich własne lnajątki, w kt rych obowiązywało kiążęce
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Prawo z włłsnymi podatkarrri, sltlzbami' sądanri i ustawodawstwem, ale

w spos b pośredni także i ziernie klier-rteli ksiązęcej, czyli fornralnie nie-
za\eż.nej szlachry związanej z rynr lub inrryrn domem możrrowładc w
węzłalni opieki Awśr d klient w byla idrobrra szlachta, chadzająca
w strojtl ksiązęcych sług, i zamozne rodziny, kt ryclr przedstawiciele r w-
nież sztrkali protekcji na potężIrych dworach.

Thki model nie był jednak wynalazkicm nowszych czas w, ponie-
waż opierał się na tradycyjnych dla Rusi poglądach na temat mie.;sca i roli
księcia w hierarchiczrre; budowie społecze st'wa (por. rozdział II' s 1).

Atltorytet imienia kiązęcego wylikał zwyobraze ' o legitymizacji wła-
dzy trsankcjonowatrej przez Boga. osobę księcia i najwyższe Prawo, za
przedstawiciela kt rego był orr tlwazany z racji urodzenia, uznawano za
wyn ik boski e go działania, niezaprze czalny znak absolutu S akra l ny blask
padający na wyobrazenia o pochodzeniu rod w ksiązęcych silrlie wyno-
sił je ponad resztę arystokracji i bojar w, przyznając im zarazem funkcje
przyw dc w i obroricr5wwłasnych poddanych, co kojarzono z odpowie-
dzialrrością przed Bogiem za los własnego narodu. Pod koniec XVI w.

wspomtlialte motył\,y zostaną wyrazone w utworacIr ruskich intelektu-
alist W poświęconych wyrażerriu własnej tradycji historyczncj. Przy tym
bezpośrednimi potomkami potężnych władc w okresu staroruskiego
ogłoszolre zostaną woĘriskie rody książęce, kt re rym samym jakby prze-
mierriały się w ,,dow d rzeczowy" nieprzerwanych związk w ukrairiskie-
go (<ruskiego>) narodtr przełomu XVI i XVII w z narodem Rlrsi Kijow-
skiej czas w Włodzimierza V/ielkiego i jego spadkobierc w.

Metropolia kijowska i ośrcdki religijne.
Wsp tiłis t nienie praw osł awny ch i katolik u'

Ti_wa1ącej w Wielkim Księsnvie walce o nowy podział władzy towarzy-
szyły spory religijne zar wno wewnątrz świata prawosławnego, jak i na
gruncie międzywyzrraniowym - między prawosławnymi a katolikami,
kt rzy od ko caXIVw. stanowili w pa st'wie mniejszość,jednakźcwspie-
ranąprzez alltorytet władzy wielkoksiąźęcej. Po upadku Rusi Kijowskiej
Cerkiew przejęła nieryporve dla siebie funkcje o szers4/Tn Podtekście ideo-
wym niż duszpasterska opieka nad wiernymi. Stało się to rvidoczne juz
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li jeździć po wyświęcenie i otrzymywalijedynie pisemne błogosławie -
stwo, więc lvPływ zwierzchniej władzy kanonicznej został w istocie ogra-

niczony do procedury formalnej. V/ związku z tym wielką wagę zyskaĘ
sobory- zjazdy episkopatu i duchowieristwa, na kt rych rozstrzygano naj-

ważniejsze kwestie życia kościelnego. Brak opieki ze strony pa snva spo-

wodował ustalenie speryficznego miejscowego rwyczaju - kolegialnej for-
my rząd w - czyli udzialru świeckich w soborach kościelnych, a stąd także

w podejmowaniu deryzji w sprawach Cerkwi. Wedle praw kanonicznych
było to niedopuszczalne, jednak to właśnie świecry (szczeg lnie książęta

i szlachta) w oczach władzy nadawali autorytet danemu soborowi.
Powstanie odrębnej wsp lnory cerkiewnej na ziemiach ukrai sko-

białoruskich było oczyl,viście zjawiskiem o dalekosiężnych skutkach kr'rl-

turalnych, ponieważ w ten spos b powstał swego rodzaju most między
łaci skim Zachodem i bizanryjskim Wschodem' reprezentowarryrr, Przez
Moskwę. Jednak na przestrzeni XV i pierwszej połowy X/I w. ztraczeni e

ukrai sko-białoruskiego prawosławia dla kultury powszechnej pozostaje

raczej potencjalne niż rzeczyłviste, bo Cerkiew nie pretendowała do ni-
cŻego Poza utrzymaniem wok ł siebie wiernych obrządku wschodniego.
od samego początku uwikłana w zależność od polirycznych machinacji
świeckich władc w, przede wszystkim przegrywała na poziomie wyższe1

hierarchii cerkiewnej. Na przykład już od przełomu XV iXV-I w kano-
niczny porządek soborowego wyboru metropolit w staje się fikcją i zo-
staje w rzecz1łvistości zastąpiony przez mianowanie zgodnie z woląwiel-
kiego kięcia. (Jrząd metropoliryprzenrienia się najego beneficjum, <chleb

duchownp>, a jako taki Po Prostu zaczyna być sprzedawany za pieniądze
na r wni ze świeckimi urzędami. Analogiczną sytuację można dostrzec
r wnież przy mianowaniu biskup w.'Wbrew prakryce kanonicznej, we-
dle kt rej kandydat w wybierał sob r duchownych i świeckiej arystoka-
cji, biskupstwo, podobniejak metroPolia, stało się <chlebem duchownym>,

czyli spisem wakująrych beneficj w, kt ry.rni rozporządzał v,lelki ksiązę.

Żr dłern nieustających konflikt w stał się Patronat i prawo poda-
wania, kt re zakładaĘ rekomendację na urzędy cerkiewne ze strony fun-
datora klasztoru lub danej świąryn| czyli w istocie właściciela miejsco-
wości. osoba wymieniona w <podanitu wedle kanonu musiała otrzymać
błogosławierisnvo biskupa, jednak w rzeczylvistości świeccy wielmoże
mało liczyli się z opinią władyki' wyznaczając księży czy ihumen w

skiewskiego - Aleksy oraz od Olgierda - Roman'

w 1375 r. metropolitą został Bułgar Cyprian, człowiek o rriespoży-

tej energii, obdarzony talentem dyplomatycznym' Początkowo zignoro-

*^ny pir* Moskwę jako figurant olgierda, rezydował w latach 1378-

1380 i 1380-t390 w Kijowie, jednak w 1390 r', <lsiągnąwszy porozumie-

nie z wielkim księciem moskiewskim, przeni sł się do Moskwy' gdzie

przeb1wał do śmierci (1406), od czasu do czasu odwiedzając eparchie

litewskie i siłą swego autorytetu tłumiąc odśrodkowe dązenia wewnątrz

obu w rzeczywistości oddzielonychjuż Kościoł w'

Po śmierci Cypriana jego następcy' kandydaci zar wno jednej' jak

ten Pozostał rriemal niezauważony i nie wywołał arri szczeg lnego zro-

z,rlT,ieni^, ani sprzeciwu' Natomiast w Moskwie Izydor został areszto-

polii ruskiej na kijowską i moskiewską'

Zkanoniczneeo punktu widzenia metropolia kijowska podlegała pa-

triarsze Konstanqmopola, kt remu przysługiwało prawo wyświęcania me-

tropoliry. od koricaXV w. akt ten został uproszczony: metfopolici przesta-
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i demograficzne, czyli poszukiwanie przez litewskie eliry oparcia w prze-
ważającyrn liczebrrie elemencie ruskim, jak i p6źna chrystianizacja po-
gariskiej Litwy, kt ra r wnocześnie nawiązała kontakty i z łaci{skimZa-
chodellr, i z bizarrryjsĘ Rusią. Religijna r żnorodność sklaniała Litwi-
n w do tolerancyjnego przyjmowania tradycji greckiej i rzymskiej, co po-
wodowało taki sam spokojny i tolerancyjny stosunek do katolicyzmu ze

strony prawosławnych'

Zycie miast.

Miasto rla ukaifrskich terenaclr'Wielkiego trGięscwa Litewskiego nie prze-
kształciło się takwyraźrrie w nową otwartąwsp lnotę, jak miało to miej-
scc tla Rtlsi Flalickiej iPodolskiej. Nie oznacza to jednak, że miasta nie
r'ozwijały się tu zupełnie. Przeciwnie, od )(\/ w. dostrzegahre jest rozPo-
wsze clrnienie się prawa magdeburskiego, kt re otrzynały zar wno więk-
szc I-niasta (Łuck, Krzetnieniec' Włodzimierz' Kij *' Zytomierz iin.),
jak i nrale kie, w tym prywatne miasteczka w rnajątkach szlacheckich
i ksiązęcych.Jedrrak rra wp ł rolrriczy charakter miast, związki ich miesz-
kailc w z wiejskimi okolicami i zajęcianri rolniczymi hamowały rozw j
klasyczrrych przejaw w życia rniejskiego. Nawet w przpvileju magde-
btlrskirn Krjowa (149.1), jednego z rlajwiększyclr miast regionu, są arty_

kuly szczeg łowo określające wykorzystanie przez tnieszczatt łąk, ziem
or'Ilych i berci leśrr1,clr.

W związktl z tym,że połtrdrriowy'V/oły oraz zienlia kijowska i bra-
cławska zyły w ciągłym zrgrożeniu ze strony najazd w tatarskiclr, miasto
spcłlrialo dla całcj okolicy funkcję bastionu, dokąd pod ochronę rniej-
skich forryfikacji, po otrzymanilr sygnaltl o zbliżarriu się Tatar w, ucieka-
li rnieszka cy okolicznyclr wsi. Nastawienie obrontre wpływało rra cały
porządek życta tnieszczan' nadając mu nierypowe dla zwykłego nriasta
ccchywojskowe' opr cz zwyklych zajęć_ rzemiosła i handlu, mieszka -
cy tlriasta musieli pehić na wz r bojar w zbrojllą służbę <korriemll, kt ra

byla rra spos b wojskowy dokładnie uregulowatra, co na długi cz^s ltrzy-
llleło arclraiczny podział mieszka c w wielu miast na <dziesiątkill i <setkill.

Pierwsze wiadomości o łącze nir-l się rzenrieślnik w w cechy pocho-
dząz pictwszej połowyXVI w osiągrrięcia życia cechowego byłyjeszcze

(przeor w) bez jego rviedzy i błogosławierisnva' Konflikry między wła-

Jyu"'i i właścicielami ziem częstokroć doprowadza|y do zamykania cer-

kwi, miesiącami stojących ,,bez chwały B ożej" ,podczas gdy świeccy i du-

chowrri rozstrzygali problemy, w kt rych świąrynie i klasztory stanowiły

po prostu sporną własność.

Jednakze Cerkieq niezależnie od tarć w życiu wewnętrznym' cle-

szyła się poparciem og łu, co pozwoliło jej zachować autorytet w wa-

runkach wsp łzycia dw ch wyznati, kt re rozpoczęło się w wielkim Księ-

swvie Litewski mwtuzz Przyjęciem katolicyzmu przez wileriski dw r i jego

eliry.Nieoznaczałoto,żer żnowierstwoowocowałobezpośrednirni

kontaktami. Po nieos trożnych, podj ęrych przez'V/i tolda' pr bach oflvar-

tego ataku na wiernych Cerkwi wschodniej, aż do kolicaK[ w' w V/iel-

kim lGięsrwie nie ponawiano takich pr b i og lni e rzecz biorąc wsp ł-

istnienie obu Kościoł w przebiegało pokojowo' Spowodowane to było

etniczną r żnorodnością ludności, a także tradycjami palistwa' od same-

go początkujako ciało polityczne ukształtowanego z wielu narod w i re-

iigii. wi"t.- za|eżało także od koniunktury w polityce zagranicznej'

w"rz.z.g lr'ości od polirycznych korrflikt w z Rosją, kt re uwidoczni-

ły się już w połowie XIV w, gdy Moskwa i Wilno stały się dwoma cen-

trami, pretendującymi do ,,zbierarria ziem ruskich''' Gdy konflikt ten

w osta;lim trzydziestoleciu XV w. przerodził się w owvartą wojnę' dw r

wileriski został po Prostu zlnuszol-ry do postawienia na międzywyzna-

niową zgodę i konsetrsus wojskowo-polityczrry z ruską arystokrac';4

swego pahswva.-Rwnoprawtteistnieniedwchwyzlarriejednokotniepowodo-

wało rriespodziewatre skutki' na przykład gdy katolicy, Świdrygiełło i Mi-

chał Gliiiski, występowali w roli przpv dc w strony ruskiej (prawosław-

nej). Codziclrnym zjawiskiem bylo dopełnianie obrządk w kościelnych

nl. we własnej świątyni, ale w rlajbliższej chrześcija skiej' a takźe ofiary

katolik w na rzecz prawoslawnych i przeciwnie - fundowanie Przez pta-

woslawnych kościoł w katolickich' U podstaw tyclr nietypowych wzor-

c w zachowari leżaly cechy szczeg lrre mentalności religijrrej mieszka -

c wWielkiego Księstwa Litewskiegcl' zyjącychw warunkach' gdzie moż-

liwy był wyb r religii. obiekrywnie rzecz biorąc' powstała tu bowiem

,rr'ik"l.r" sytuacja, w kt rej żadtte z chrześcija skich wyzna nie zdołało

zaiąć p ozy: cjl d ominuj ącej . S przyj a ly temu zar wno czynn i ki pol iryc zne
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woli łączącego wjedną Przestrzeil Prawną wszystkie ziemie 'V/'ielkiego

lGięstwa Litewskiego, stał się I Statut litąuski z 1529 r. - kodeks Pr^w, za-

wierający zar wrro konstytucyjne podstawy ustroju paristwa' jak i kodek
prawa cywilnego oraz karnego. oryginalność Stahłttt z 1529 r. polega na

ryn-r, ze jego kodyfikatororrl (Statut opracowywała specjalna komisja spe-

cjalist w - prawrrik w) udało się organicznie po|ączyć pojęcia prawne
prawa rzymskiego, echa zasad prawnych Prawdy ruskiej, nornty zwcza-
jowego <ruskiego> (czyli białoruskiego i ulo_airiskiego) i litewskiego pra-
we or^z szereg punkt w z ustaw czeskich, polskich i niemieckich, w rym
ze Zułie rciadla saskiego, kt re wywarło szcze g lrry wpływ na kształtowanie
system w prawnych Europy Środkowej i V/schodniej.

Jako stosunkowo p źny zabytek myśli prawnej rn'czesrrej Europy,
Srałlł wchłorrął szereg fenesansowych idei politycznyclr i prawrrych.

Można do nich za\tczyć pojęcie r wrlej odpowiedzialności poddanych'
panującego i urzędu wobec prawa; przysięgę składarrą Przez wszystkie
bez wyjątku csobistości pa stwowe, poczyrrając od wielkiego księcia,

prawtrie regulowaną ochronę interes w os b pryr,vatnycl-r' przez wpro-
wadzetrie obowiązku występorvania z adwokatem' w tym nieodpłatnie
dla ubogich; zasadę osobistej odpowiedzialności wobec prawa, gdzie
wina tego, kto prawo zIanlał, nie jest rozciągana na członk w jego ro-
dztny; szczeg łowe opracowanie majątkowych i osobisrych praw ko-
biet, jednakowy stosunek do przedstawicieli r żnyc}r wyznari i grtrp et-

nicznych.

Jednakże Statut nie zlri sł podziału stanu tlprzywilejowanego na

wszechwładnych pod względem politycznym parr w or^z na zwykłą
szlachtę, pozbawioną dostępu do sprawowania władzy pa srwowej. Brak
rozwiniętego systemu przedstawicielsnva politycznego i orgarr w samo-
rządowych rusko-litewskiej szlachry szczeg |nie rriekorzystnie wyglądał
na tle burzliwego rozwojtr szlachcckiego parlamentaryzmu w sąsiedrriej

Polsce przełomu XV i )Ś/I w Dlatego od lat czterdziesryclr zaczyna się

uPorczywa walka zwykłej szlachry Wielkiego Iśięstwa z jej jaśnie wiel-
moznymi Patronami, toczona na ośmiu sejmach między 154] i 1566 r.

Ta ,,cicha wojna'' zakoftczyła się zwycięstwem szlachty: w latach 1564-

1565 przeprowadzono szere g tak zwanych <zie mskich reform>, a od srycz-

rria 1 566 r wszedł w ży cte I I S tau ł t lite v sk i, zawie raj ący gwa rancj e Prawne

rych reform. Dla magnat w i szlachry wprowadzono wsp lne wybieral-

dosyć skromne, a rzemiosło rePrezentowali gł wnie przedstawicie le uży-
tecznych zawod w: kowlle, ślusarze, krawcy, kuśniel'ze, rymarze, kotla-

miasteczek) przekształceIrie się w llowoczcsne społeczności.

Euolucja praw człowieka i praw stan w:
,,Statuty liteuskie,, i reformy lat sześćilziesiqtych XVI w.

regulacji prawnych oparta na przywilejach wy czerpałasię: społeczeIistwo
nada ku do przypadku przyvilej w,
deks by obowiązujące normy Praw-
em s u kształtowarria się prawa, po-

I
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ne sądy szlacheckie na wz r systemu sąd w ziernskich w Polsce; ogło-
szono Lrtworzenie sejmik w powiatowych i regularnych sejm wwalnych;
poprawiono administracyjny i terytorialny podział pa stwa. Zgodnie
z tym podziałem na Ukrainie ustanowiono trzy jedrrostki terytorialne -
wojew dztwa kijowskie, wołyriskie i bracławskie; kazde z nich z kolei
dzieliło się na powiaty' Podział ten, istniejący do ko caXWII w.' miał
bezpośredni wpływ na prawa szIachry bo jedynie posiadanie d br w gra-
nicach konkretnego Powiatu stanowiło podstawę do udziału w lokal-
nych sejmikach, czy|i dawało prawo głostr w ziemskich organach sa-
morządowyclr.

V/ taki spos b II Statut literuski, oddzielony od I Statutu szlacheckim
rttchem lat czterdziesrych i pięćdziesiątych XVI w., radykalnie zretbrmo-
wał system organ w władzy i ostateczrrie umocnił ideę pa stwa szlachec-
kiego, pod względem podstawowych struktur polirycznyclr, co przypomi-
naIo w zory z sąsiedniej Po l s ki. o pr 6c z tego, I I S ta t tł t dał świadectwo wys o-
kiego poziomu myśli prawrej. Rozumiały to r wniez elityV/ieIkiego IGię-
stwa, kt re uwazaĘ że tch zjemtł za slowami Mikołaja Czarnego Radzi-
wiłła, to ,'respublica bene ordinata'' (rzeczpospolita dobrze urządzona).

$ 3. Pierwsze sto lat Kozaczyzny.

Dzikie PoIe' Potohy. Wielki Łuh.

Piękne zdanie uczonego Litwina pomijałojednak pewną anomalię',rzecz-
pospolitej dobrze uządzonej'', doryczącą południowych teren w Rusi.
Kataklizmy, kt re zburzyły życieruskich ziem po najazdach mongolskich,
co najwyzej musnęły steP' ogromnym pasem ot^cz^jący Ruś od połu-
drria. Wymieniarre w latopisach <Połowieckie pole> nad Morzem Azow-
skim i wybrzeżem Morza Czarnego albo <Deszti-Kipczalo> (step kipczac-
ki), dokąd chętnie chadzali ruscy }<siążęta , aby ,,przełamać kopie'' w poje-
dynkach z nrieszkaricami stepu, leżało, podobnie jak rysiące lat wcześniej,
niezaorane i niezasiedlone. Tatarskie <ułusp (osady) zaczyna\y się około
200 knr rra południe od Kaniowa i były oddzielone od Rusi pogranicz-
nym pasmem buforowym, kt rego g rna granica przebiegala na prawym

Dwtr oopttplłt lE cAŁĘzlE ]łLIIK]ECo PNu

brzegu Dnieprtr, mnie.; więcej wzd|uż biegu Rosi, a na lewym przecho-

dziła poniżej dzisiejszego Perejasławia-Chmielnickiego.

Praktyka, zgodnie z kt rą w XII w między ziemiami rtrskich kięstw
a terytorium ordy ustaliła się swego rodzaju neutralna,,strefawpływ w'',

bez jasno określonych granic administracyjnych, wykorzystywana dla

Potrzeb gospodarczych przez obie strony, trwała znacznie dłużej niż

tnożna byłoby się spodziewać. Jej echem aż do kolica XW w były okre-

sowe legalne koczowiska Thtar w na ,,ziemi litewskiej", a z ruskiej stro-

rry - tak zwane <uchody> pogranicznych miast, czyliwyzn czane Ptzez
dopłyury rzek obszary niezamieszkanych region w dokąd mieszczanie

wyieżdżali na polowania, połowy i dla hodowli pszcz ł.Jak w wczesnej

świadomości postrzegano tę strefę, widać wyraźnic ze sł w jednego

z Ęmskich chan w, kt ry na Początku XVI w. tak pisał do wielkiego

księcia litewskiego o niezmierzonych przestrzeniach na południe od Ka-

lriowa: ,,To ziemia nie moja i nie twoja, jeno Bogu ra|eżąca" '

Swego rodzaju ,,drzwiami'' na step (<polo) od strony gęsto zaludnio-

nych ziem rrad środkowyrn biegiem Dnieprtr byĘporohy-poszarpane gra-

nitowe pasmo skał, przecinaj4rych bieg Dniepru' kt re ciągpęło się na prze-

strzeni wielu kilometr w rniędzy obecnym Dniepropietrowskiem i Zapo-

rożem (w 1932 r. powybudowaniu Dnieprogesu porohy zostały zalane przez

zbiornik wodny). o zewnętrznym wyglądzie prog w dają pojęcie rozmiary

najwiękzego z nich - Nienasytca, kt ry rozciągł się na ponad 2 km'; masy

wody z rykiem spadaĘ zjego kamiennych urwisk po dwunastu ławach'

Wysokość spadku wody osiągała 5 m, a srybkość prądu w wirach - do 4 m/s'

Za porohami zaczyna|się Dnieprowy Niż. Koryto rzeki było tu usia-

ne niezliczonymi wyspami, a sam Dniepr rozdzie|ał się na odnogi, two-

rząclllczne jeziora, łachy i kanały. okolicę tę nazywairo'Wielkim Łuhem'

Przyroda stvvorzyła tu z zarośniętych łęgami i zalesionych wysp labirynt,

w kt rym, jak pisał w połowie XVII w. francuski inżynier Beauplan, ,,są

to rniejsca, gdzie wszystkie siły Turk w nie mogłyby nic zdziałać'''2 Sta-

re, dębowe lasy przy ujściach dopływ w Dniepru, dzikie roje pszcz ł,

niczmierzone zasoby ryb i dzicr1zny,dzika, na południowy spos b wspa-

2 fEryka Lassoty i Wiltrclma Beaupl.ana opisy IJkraiłty, w przckładzic Z. Stasicwskicj

iS McIlera,pocl rcdakcjązewstępcmikomentarzami Z.wjcika,warszawl't972,s.12()_
rcd. ]

,,rtillllltl
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czyli do stePo\ryYch zajęć (o{ ryba9lyą] ryy$listrala do konwojowania ka--

rawan i okazyjnego rozboju) chodzili przeważnie naddrrieprza scy nriesz-
czanie i bojąrzy, g1_9ryalzac się w rymczasowe grupy albo najrnując do
wart i kollwojow. tliqy w;__lą]]!ęm kozackiej gromady był ruchliwy
<lddział konny, dowodzony przez atamanł kt, ry zbierał się na konkretną
lkcję rozb jniczą: napad nh karawanę kupc w wozy posł w czy tat^r-

skich pasterzy. Co ciekawe, zgodnie z ustalonym zwyczajem, namiestni-
kowi zamku w Czerkasaclr na|eżalł się danina ze zrabowanej w kozac-
kich rozbojach zdoby czy :,,pancerz, albo ko, albo Tatarzyn I czyl i jeniec] ".

Żr d|a' ukailiskiej Kozaczyzny staĘ się przedmiotem jednej z naj-

dłużej trwających dyskusji, toczącej się wśr d historyk w od XWII w do
dziś. Zasadrriczą kwestią spon)ą w tej dyskusji było pytanie, czy kozacwvo
rlalezy ocetriać jako zjawisko organiczne, wyrosłe z łona ruskiego zycia, czy
vznać je za coś zapożyczonego' echo porządk w tureckich. Zdaniem auto-

r'l te1 książki podobllc ptzeciwstawienie nie ma senstt choćby dlatego, ze

w życitr każdego narodu trudno znaleźć jakiekolwiek zjawisko, kt re wy-
rrikałoby samo z siebie i nie bylo oplecione gęstą siecią niekiedy nieoczy-
wisrych i trudno dostrzegalnych obrych wpływ w Dlatcgo r wnież w kwe-
s ti i genezy Kozaczy zny w arto r aczej vłyr 6żni ć połączeni e swego z obcym'
bo w takiej właśIrie mieszanirlie powstawał kozacki bywio|'

Z tego_punktu widzenia kozackie watahy)o/ w nie byiy oczywiście
calkoyi1ą 1q1p_{ citr'Ą1 1ch 

dalekiego przodka słusznie uważa się na wp ł

wa|czący,11-ryppl_ osiadĘ słowialiski lud XI-)OII w, wyrnieniany w la-
topis_ajh pod nazwami <Brod.nik w> i <Berladnik wu, zamieszkujący
clolrry bieg Dunaju i Dniestru w najbliższym sąsiedznvie Połowc w i nie
podporządkowujący sie bezpośrednio władzy książęcej. Słowiariskie osa-
cly w regiorrie Dnieprowego Nizu, w szczeg lności na Chorrycy w ostat-

' 'l.rrol*'_.il" 
icii istriienia p(III-)oV w.) badacze okeślają takze jako <brod-

rlickiell. Prowadziły one na wp ł wojsko'*y, na wp ł pokojowy tryb ży-
t ia. Zajmowano się rybacwvem' polowaniem, pełnieniem roli przewod-
r lik w na tranzytowych wodlrych szlakach handlowych, a także, podob-
llic jak wspominani w ciągu XIV w. tatarscy kozacy - konwojowanietn
krrawan ktlpieckich' Charakterysryczną cechą rych osiedli jest ich mie-
szetry, słowiarisko-turecki skład etniczny'

Przed nami jakby zawislo giganĘczne wahadło, na kt rym pewla
lrresa krytyczna w sąsiedztwie dw ch lud w - ruskiego i tatarskiego -

niala przyroda, tworzyły z rych miejsc rajską oazę, stvvorzollą PrzezBoga

dla śmiałk w, kt rzy zdołajł dotrzeć tu po pokorralliu stepu iporoh w

Z rym właśrrie zakątkienr ,,zierni obiecanej'', wysuniętej w głąb stepu'

wiąze się pojawierrie Kozak w na scenie historii'

Pierwsze ruzmiatki o Kozakach' Geneza ukrai skiego kozactwa'

5 łowo <ko zalo- l Ło'-'-"-1 
p i.*szy zostało z all o towalle.w 1"i65ko'*s ko -

l"P.'*k"" ,ękoliiie Ćolex C ttrrntlicus,spisarrynr pod koniec XIl'ł (r-
-wsraie roaekśLr rraukowcy wiąŻą zlGffą (dzisiejsza Teodozja)' gdzie

w latach osiemdzicsiąrych )flII w. istniała rnisyjrra szkoła fratrciszkan w).

Wed ł u g kod9\11 1e:go1!owo 
< ko zalol ozrrac z1]o .1t1o_':,l".:'9Yl-f ' P"d

-a-'ą i5o8.._ł Ś"gdaaiaziii..1szy Sudak) wspoririria się ukozak w- l- -

lużlrko r9z_!_jn1k w Z1olnie z plźntejszymi zapisami słowo to w wie-

-i.,1i'yu.n tuiećkiclrszrr-Łzahyqllvcl'r rraje-mnik w, żołnierzy.${''y

p9rzgci l r;woje u łusy) stePowych

- wygneric w, ludzi.bezdomnYch,
Na lł1mie w drugiej potowi

pośr d Tatar w zar wtro najemrryc

t w-rozb jnik w. Pod datą1492 r. po raz pierwszy wymierrierri zostali

i<ozacy-chrześcijanie (z Kijowa i Czerkas w), kt rzy przy ujściu Dnie-
-prujat rozb jnicy napadli na turecki okręt"W przywileju z 1'499 r'' nada-

,r"..,., *oj.*tdzie kijowskiemu na ściąganie podatk w od ludności rniej-

scowej i napływowej zl1owu odnajdujerny kozak w, kt rzy przez Kij w

,,chodzą wodą na Niż do Czerkas w i dalej''. A w latach 1502-1504 clran

oskarża ,'kijowskich i czerkaskich kozak w'' o napady na brodaclr Dnie-

pru najego kupc w i posł w.

lyqbqdne ulywrlrie słowa <kozalo> zar rvno przez administracjg

,rrr.rką,1.k i ruską świadczy o tym, że na pograni cznych ziemiach koi-rca

-x/ Ń. było ono w powsz".hnym użycitr i stosowało się tak do Thtar w
jak do Rusin- 'y Ęgjgcic to oznaczało z jednej strorry trajerntryclr strażrri-

To* t .."*.'r i żołnierzy oddział w pogranicznyclr, a z drugiej _ rozb j-

nik w, trudniących się rabunkami na stepowych drogach'

Aż do ostatniej ćwierci X/I w', o czyin dokladniej będzie mowa da-

-lej, 
rikozactwo> to' rodzaj zajęcia, a nie stattts spoleczny' <Na kozactwo^>'

I
I
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wiodą swoje targi.''
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Chanat I(rymski jako katąIizatot Kozączyzny'

V/itolda i Olelkowicz w,
Dniepru i Dni"ri.u, kr",

llego w rych doszlo nawybrzeżuMorzaezar-

rzy,kt6r
ki, objęl
rnieszaninę narod w: greckiego, w
go' słowiariskich i in' Powoli osiadając
nomorskie Ordy coraz bardziej uniez
za skiego Saraj u _ poliry.rn.go ."nr.,l
lricy chana - emirowie _ stawali się c
jedrremu z nich,Iladży Gerejowi udało się w 1428-1430r. dać początekwłasnemu palistwu Ęmskiemu'

i tron zdobył dzięki pomocy wiel-
(1466) korzysral ze wsparcia pa _

ą ordą. Sojusznicze stosuIrki z WiI-

r ej I (l 466-1 51 4)' Chan Ęmski',. ;;,;il.,T#i :::i#ili]l T-

naszego nieprzyjaciela kr la.,,
ra dramatyczny łaircuch powta-
at trzydziestych XW w niszczy_

ego syr w iwielmoź wna Ukai-
sk1|oem pogronr w, jakich Ruś nie p"f;',.-l'.TL:il[:T,T:;:t:[
wiclkie spusroszenia gospodarcze i str.ry w Iudzi..h, 2.til, ffi:;Jilw.rdzonych.

Źr dłem dos wllyn'

werro ich,jak rzeda.-

wnaJ_
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dalsze zaĘtki Azji i V/schodtr' Jak opowiada poseł wielkiego księcia litew-

skiego, w 1548 r. jakiś zydowski bankier w Perekopie pytał go, dziwiąc się

nieskoriczonym kolumnomje c w, pędzonych z p łnory: ,,Czy sąjeszcze

ludzie w waszych ziemiach , czy nie, i skąd się ich tam tyle bierze?''

Rycetze chrześcij a stula u muzułmą 'skim odzieniu'

Polska i litewska władza nie mogła stawić czoła niszczycielskiemu tatar-

skiemu cyklonowi. Niewielkie pograniczne zamki, w kt rych okoliczna

ludność mog|a przeczekać kolejny n ajazd, nie zaspokajaĘ potrzeb szero-

ko zakojonej obrony. W Skarbie'Wielkiego lGięstwa nie wystarczało gro-

szar.laltrzYmanie regularnego wojska na pograniczach, a zmieniające się

<polne straże) bojar w, kt re na przemian czatowały na szlakach i prze-

prawach tatarskich, mogły powstrzymać co najwyżej pomniejsze watahy

tatarskie, ale nie wielkie wojsko' Niewiele lepiej wyglądała r wnież obrona

podolskich granic Korony Polskiej. Rząd starał się wystawiać tam najem-

ne hufce konne, ale ich liczebność nie wykracza|apoza rysiąc lub dwa

rysiące żołnierzy, czy|ibyła w oczyłvisry spos b zbyt maŁa.
'V/ takich warunkach swego rodzaju ,,pograniczny sPort", kt ry do-

tychczas przejawiał się w łupieniu tatarskich kupc w i paster^I Przez gru-

py Kozak w, zaczą| nabierać zupełnie innego znaczenia. Drobne Potycz-
ki powoli przeradzały się w nieustanną wojnę parryzancką, Początkowo
znajdującłwyrazw zorganizowanych pogoniach za Tatarami w step, a po-

tem takŹe w odwetowych marszach w głąb tatarskiego terytorium. Ini-

cjatorami takich ekspedycji iich bezpośrednimi watażkami byli pogra-

niczni urzędnicy,kt6rzy zbierali i finansowali oddziały wojskowych, sze-

roko włączając Kozactłvo do swoich nielicznych poczt w zbrojnych.

Gł wną rolę w organizacji kozaczyzny jako profesjonalnej siĘ woj-

s kowej plźniejszz legendarna tradycj a przypisuj e staroście kaniowskie-

mu i czerkaskiemu z lat 151.4-1535 Ostafiemu Daszkowiczowi. O liczeb-

ności kozactwa, wykorzystywanego przez Daszkowicza w operacjach

wojskowych, świadczywzmianka, że na przykład w 1535 r. w jego ostat-

nim marszu na terytorium Rosji uczestniczył trzytl1sięczny oddział ko-

zacki. W 1,533 r. Daszkowicz zostal zaproszony na Sejm Korony Polskiej

iprzed|ożył tam wobecności k la sw j projekt organtzacji regularnej

Dwrc oourcNNr CAŁĘzIE RUSKIECI PNu

słuźby pogranicznej, kt ra polegałaby na tym, że jedna grupa Kozak w
miałaby na czajkach (wydrążonych cz łnach) trzymać straż przy tatar-
skich brodach, a druga - w konnych patrolach - pilnować tatarskich szla-
k w. Natomiast na wyspach poniżej poroh w doświadczony żołnterz
radził wybudować kilka twierdz (p źniej tę właśnie część projektu, zrel-
lizuje na Chortycy książę Dymitr Wiśniowiecki).

ZuslugKozak wkorzystali r wnież urzędnicypolskiej strony ukraiir-
skiego pogranicza'W 1'537 r. do służby rotmistrzowskiej na Podolu wstą-
pił Bernard Pretftcz, kt ry w 1540 r. został starostą barskim (w Barze kwa-
terowała przednia straż pogranicza). od korica lat trzydziestych do śmierci
(1561) niestrudzenie i odważnie prowadził on patrole na podolskim po-
graniczu, niejednokrotnie goniąc w stepie łupieżc ze oddziały tatarskie, aby
uwo l rr i ć p oj m any ch p r ze z nie j e c w, alb o ur ządzając włas ne karne e ks pe -
dycje w głąb tatarskich ułus w pod Kilię, Akerman, oczak w, a nawet na
Krym. o związkach Pretfrcza z Kozakami świadczą co najwyżejaluzje w w-
czesnych dokunlentach: raz proponuje on wystawienie wan na stepie, na-
zyvając je ,,za|eganiern na Polu między szlakami, co zwie się kozacrwem'',
kiedy indziej wyrusza na kolejną wyprawę' pozostawiając na swoim miej-
scu wartowniczy oddzial swoich wojskowych ze (starszyrn kozakiem>r na
czele, to zn w niemal otwarcie kieruje kozackim napadent na Oczak w
w 1545 r., publicznie temu zaPrzeczając. Za tą dwlznacznością (ignoro_
waną j uż pr zez wsp lłczesnych, kt rzy wprost stwierdzali, że walcz1,ł on za

Pomocą sił kozackich) stała wielka polityka. 'W'czasach Pretflcza kwestia
kozacka po raz pierwszy zaczęła odgrywać destabilizującą rolę w stosun-
kach pariswa polsko-litewskiego z Tirrcją i Krymem. <iKozakowani e\>, cry-
li wojny Partyzanckie na stepie, mogły wywołać międzyparisnvowy kon-
flikt, czego władza kr lewska pragnQła uniknąć' Do oficjalnych odpowie-
dzi na protesty Krlmu i TLrcj i regularnie trafia wym wka, jakoby inicjato-
rami kolejnych wypad w byli Kozacy ze stepu (<kozacy z Polo), kt rzy
,,nie mają stałych siedzib, żyją,n|by dztkjrwjerz na polach, z rabunku, nie
podlegając żadnej władzy' dlatego nie mozna ich pojmać i ukarać''. Kr -
lcwsry posłowie i sekretarze oczywiście kłamali, dobrze wiedząc, kto w rze-
czyw'istości stoi za kozackimi watahami, vbrajająci wyposażającje na stepo-
we wyprawy lub szturmy na tatarskie fortece (co kosztowało o wiele więcej,
rtiz mogli sobie pozwolić stepowi rozb jnirywywodzący się z posp lsnva).

Starajac się uniknąć konfliktu z imperium osmariskim, rząd jużw La-

tlch czterdziesrych X/I w. pr bował naloĘć pielwsze sankcje karne za
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wyP były one dosyć

waż owały się po st

wyP oj w antyturec

X\Ą w na długo staly się jeclnym z najważnlejszych temat w publicysry-

ki i literatury europejskiej, w szczeg lności na terenach ląsiadująrych z im-

periurn osma skim- ,'Temat turecki'' przesączonyjest nienawiścią i stra-

chem r wnież w piśmiennictwie Polski, dla kt rej sPrawa zagrożenia ze

strony Imperium pod koniec XV w. także stała się jak najbardziej aktual-

na.'Wiele uwagi poświęcono możliwościom odsunięcia tureckiego za-

grożenia; tu właśnie logiczrrie zna]lazła swoje miejsce postać Kozaka -
chrześcijairskiegr: rycerza z krainy na pierwszej linii walk'

W latach siedemdziesiąrych XVI w. w Europie Zachodniej pojawiło

się kilka książek, kt re posłużyły za podstawę do wykrystalizowania się

obrazu wojowniczychkozak wjako obro c w świata chrze ścija skiego.

Jan Krasiiiski w traktacie Polonią,wydanym po łacinie w I574 r. w Bolo-
r ePo-

: 'J;i
uojtry Ituonii wojeu,otly wotoskiego wyszła po łacinie (Descriptio belli Iuoniae

voiuodaevalachiae)3 w 1578 r. we Frankfurcie nad Menem. w ty- samym

roku praca Goreckiego zosta\a prze|ożona na niemiecki i wydrukowana

w Bazyleia . Jej tłumacz N. Honiger w|ączył do tektu tytuły rozdział'w.

Wiele z nich dobitnie podkreśla czołową rolę, odegranąPrzez Kozak w

w wojnie z Turkami, jak na przykład: ,,Wrćlg pada pod ciosami Kozak w',';

,,Kozackie zwycięsnvo i czwarta porażka Turk w'' itd'

Pierwsza Sicz Zaqtotoska księcia Bajdy -Wiśniowieckiego'

Zmiany, zachodzące stopniowo w ciągu pier_wszej płowyX\Ą w. zar wrro

w trybie zycia, jak i w og lnym obrazie pogranicznego, stepowego rozb j-
nika-kozaka,'same Przez się zachęcały do nadania kozackiej wsp lnocie

3 [Polski przckład'W. Syrokolnla (L Kondratowicz),opisalie uojtry Iwan'a hospotla-

,o ,rol.oriirgo . Selimem II, Pcrcrsburg 1855, w scrii: Dziejopisarzc Krajotui, t 8 - re d ]

t 
lWalarh.kttrn Kriegs oder ()erhkhte uarlutfc Besthreibung - rcd'l
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zorganizowanego kształtu, kt ry sprzyjałby przetrwaniu jednostki w wa-
runkaclr ciągłego zagrożenta. Niespokojny rytm zrycia, w kt rym człowiek
rtieustannie musiał być got w do przejścia od poko.;r"r do wojny i zawierzać
jedynie własnej odwadze, oraz łasce Boskiej, wymagał form wsp łzrycia

społecznego' porządku i praw wewnętrznych odmierrnych niż te w1pra_
cowane przez illstytucje stabilnego świata.'Dlateg9 f9gd1m'en-t1!-qę zą_'ądy
wsp lrroty kozackiej, kt re wytworzyĘ_się w połowie XVI"- w i s.ą_poyqszech-

nie znane zplźniejszych przyklad w, po Prostu nie mogĘ być inrre, bo
w intrym przypadku nie przetrwałaby sama wsp lnota. Przede wszystkim
musiała to być grupa |udzi r wnych, w kt rej przewagę nadaje się sile fi-
zycznej, wytrzymałości i szybkiej reakcji rra niebezpiecze stlvo, a nie po-
cłrodzerriu czy zarnożności. Dalej, wsp lrrota kozacka nie mogła dzielić się
tla ,,swoich'' i ,,obcych'' pod względem etnicznym lub jakirnkolwiek in-
nym (co było typowe dla stabilrrego społeczeiisnva średniorviecznego), po-
niewazjej członkowie byli połączeni wjedno,,rny'', przeciwstawione zagro-

zeniom zewnętrzn)łn. Wreszcie poczucie owego 
''my'' 

musiało całkowicie
tłumić kazde konketne ,ja'', bo rylko to zapewniało ochronę grupy.

, Impulsem do zjeclnoczenia rozprosz,onych grup i gmpek w zwarty
koleĘtyw op|sanego iodzaj u jlest zarwycz,ajpojawienie się og lnie uznane-
go lidera, posiadającego zar wno potencjal rzeczyłvisry (majątkowy). jak
i 1łi; Rusi książęcy) d_ęalnie spełniał awan-
t rześcijariski i boha trWiśniowiecki, kt ry
przeszedł do historii Ukrainy pod kozackim przezwiskiem tBejdł (z ta-

t'raEego - c'łowr9}.!-'e'{ii9st ' Ks'iążę'Dymitr urodżii śiEw Wiśniowcu na
Wołyn iu, w rodowym gnieź.dzie lsiążąt'V/iś n iowi eckich, kt rzy stanowi l i

odgałęzienie rodu Dynritra-Korybuta kięcia nowogrodzko-siewierskiego,
jednego z syn w wielkiego lsięcia litewskiego olgierda. v/ 1550 r. księcia

Dymitra jako wybitną postać ukrairisko-tatarskiego pogranicza wspomina
w swoim przem wieniu sejmowym Bernard Pretficz. Na początku lat pięć-
dziesiątych Wiśniowiecki wybudował zamek na Chortyry' gromadząc wo-
k ł siebie kozactwo. Jego zamek (według ostatnich badari archeologicz-
nych murowany) był właśnie pierwszą SicząZaporoską, kozacką twierdzą
wśr d morza stepu. P źniej, w ciągu dw ch i p ł wiekujej istnienia, loka-
|izlcja Stc'zy zmieniała się siedmiokrotnie, jednak zawsze stanowiła ona
symbol kozackiej jedności. Kozackie przysłowie m wiło o rym: ,,Sicz -
matka,'Wielki Łuh - ojciec, tam oto trzeba umierać'''
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Gniazdo kozackie na Chorrycy zaczę|o poważnie niepokoić Thta-

rów, więc w styczniu 1'557 r. chan Dewlet Gerej zbliżył się do wyspy

i przez24 dnitrzyrnał Kozakóww oblężeniu, ale nie zdołał wziąć fortecy'

Drugi atak przeprowadził pod koniec lata tego samego roku, otaczając

Chortycę tureckimi łodziami. Wiśniowiecki ze swymi kozakami musiał

wycofać się do Czerkasów. Bez rezultatu oczekując tu na Pomoc ze stro-

ny wielkiego księcia, rułr6c1ł się o obronę do rosyjskiego cara Iwana rV
Groźnego i w listopadzie 1557 r' wyjechał, albo, jakwówczas mówiono,

wyszedł ze swoim oddziałem do Moskwy. Jako wojewoda moskiewski

przeprowadził kilka wypraw na Thtarów, ale we wrześniu 1561 r. opuścił

Rosję 1ak zwykle razemze swoim kozackim pocztem'

Już na Początku 7563 r. ten niespokojny żołnierz rusza na Mołda-
wię, w której w rym czasie wybuchła wojna dynastyczna. Jedno z wal-

czących ugrupowań prosiło księcia, jako krewnego hospodarów mołdaw-

skich Despotów, (jego matką była prawdopodobnie Magdalena Despo-

tówna z tegoż rodu), o objęcie tronu. IGiążę poniósł pod'V/erczykanami

(obecnie powiat suczawskiw Rumunii) porażkę z rąkinnego pretendenta,

Protegowanego mołdawskich bojarów Stefana Tomźy i trafił do niewoli.

Po krótkim pobycie w zamku w Suczawie w październlku tego samego

roku bojarzy odesłali go do Stambułu, gdzie na rozkaz sułtana Solimana

II Wspaniałego został 22 paźdzlernlka zrzucony na haki z muru fortecy

w jednej z dzl'elrnic Stambułu Galacie. Jak opisuje świadek tego wydarze-

nia, genueński dyplomata Grillo, podczas trwających trn1 dni tortur'Wi-

śniowieckiemu odcięto ręce inogi, ,'a Potem, ponieważ książę Dyrnitr

bezustannie przeklinał wiarę mahometańsĘ, zabito go strzałą".

Bohaterska śmierć'V/iśniowieckiego już w świadomości współcze-

snych stała się s1'rnbolem zwycięswva chrześcijańskiego ducha nad isla-

mem. Była ona opowiadana na gorąco i obrastała w fantastyczne szcze-

g6ły, a pierwszą elegię na śmierć chrześcijańskiego rycerza napisał do-

słownie w kilka rygodni po śmierci księcia Dymitra, mieszkający wów-

czas w Suczawie Niemiec, Johan Sommer' W pamięci ludu legendarny

kniaź stał się bohaterem ballady o hulace-kozaku Bajdzie. Powieszony

w Carogrodz le za żebro i kuszony przez sułtana władzą, i honorami, Bajda

uosabia najwyższe kozackie cnoty - Pogardę dla bogactwa, kupionego za

cenę zdrady, oraz lekceważenie mąk cielesnych i śmierci.

R
Ukraina_Ruś
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,,Obojga na

{)

ł

Ą
1

',, /



150 Rozozut III

Gniazdo kozackie na Chortycy zaczęlo poważnie niepokoić Thta-
r w, więc w styczniu 1557 r. chan Dewlet Gerej zbliżył się do wyspy
iprzez24dnitrzymalKozak ww oblężeniu, ale nie zdołałwziąć fortecy.

Drugi atak przeprowadził pod koniec lata tego samego roku, otaczając
Chortycę tureckimi łodziami. Wiśniowiecki ze swymi kozakami musiał
wycofać się do Czerkas w. Bez rezultatu oczekując tu na pomoc ze stro-
ny wielkiego księcia, z:lłr cił się o obronę do rosyjskiego cara Iwana rV
Groźnego i w listopadzie 1557 r' wyjechał, albo, jakw wczas m wiono,
wyszedł ze swoim oddziałem do Moskwy' Jako wojewoda moskiewski
przeprowadził kilka wypraw na Tatar w, ale we wrześniu 1561 r' opuścił
Rosję jak zwykle razemze swoim kozackim Pocztem.

Już na początku 1563 r' ten niespokoj ny żo|nierz rusza na Mołda-
wię, w kt rej w tym czasie wybuchła wojna dynastyczll. Jedno z wal-
czących ugrupowa prosiło księcia,jako kewnego hospodar w mołdaw-
skich Despot w, (ego matĘ była prawdopodobnie Magdalena Despo-
t wna z tegoż rodu), o objęcie tronu. Iśiążę poni sł pod 'V/erczykanami

(obecnie powiat suczawskiw Rumunii) porażkę z rąk innego pretendenta,

Protegowanego mołdawskich bojar w Stefana Tomży i trafił do niewoli.
Po kr tkin'r pobycie w zamku w Suczawie w październlku tego samego
roku bojarzy odesłali go do Stambułu, gdzie na rozkaz sułtana Solimana
II'Wspaniałego został 22 października zrzucony na haki z muru fortecy
w j ednej z dzie|nic Stambułu Galacie. Jak opisuje świadek tego wydarze-
nia, genuetiski dyplomata Grillo, podczas trwających trzy dni tortur'wi-
śniowieckiemu odcięto ręce inogi, ''a Potem, ponieważ książę Dymitr
bezustannie przeklinał wiarę mahometarisĘ, zabito go strza|ą".

Bohaterska śmierć Wiśniowieckiego już w świadomości wsp łcze-
snych stała się symbolem zwycięstwa chrześcijariskiego ducha rrad isla-
mem. Była ona opowiadana na gorąco i obrastała w fantastyczne szcze-
g V' a pierwszą elegię na śmierć chrześcijariskiego rycerz^ napisal do-
słownie w kilka rygodni po śmierci księcia Dymitra, mieszkający w w-
cŻas w Suczawie Niemiec,Johan Sommer. w pamięci ludu legendarny
kniaź stał się bohaterem ballady o hulace-kozaku Bajdzie. Powieszony
w Carogrodziezażebro i kuszonyprzez sułtanawładzą, i honorami, Bajda
uosabia najvłyższe kozackie cnoty - pogardę dla bogactwa, kupionego za

cenę zdrady, oraz lekceważenie mąk cielesnych i śmierci.'

Rozdzial'frl
Ukraina_Ruś - trzeci, niepotrzebny,
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,,Dnia tcgo, 1 Iipca 1569 r. na sejmic w Lublinie ukoliczona została unia z Li-
nvą, kt ra rozpoczęła się wiele lat tcmu, jcszczc za kr JaJagicłły [..]. Kr l
August u bernardyn w roku pa skiego 1569 dziękował Bogu przy wt rzc
wspaniałego śpicwu >Ciebie Boga wysławiamy<"

taki uroczysry zapis uczynił w rodzinnej kronice bezimienny szlachcic
z polsko-ukrairiskiego pogranicza obok powszednich notatek o swoich
clrorobach i kłopotach. Siedemdziesiąt pięć |at p6źniej, podczas wojen
kozackich 1637-1638 r., hetman koronny Stanisław Koniecpolski, spo-
glądając na nowe pobojowisko, podsumuje z goryczą:,,oto i unia' lezyRuś
z Polską''. Przemiana zgodywe wrogość odbywała się powoli, krokpo kro-
ku nakładając się na fanatyzm religijny, krąrwdę społeczną, narodową dumę,
llnbicje wielkopa snvowe. !7 ciągu niespełna stu lat skupiĘ się wydarze-
Itia i zjawiska, kt re przy spokojnym biegu historii nierzadko wymagaĘby
całych epok. D1łramiczne przemiany rozpoczęły stęwraz z dwiema unia-
Ini -paiistwową, lubelsĘw 1'569 r., i kościelną, brzesĘw 1596 r. Dlatego
właśnie od przyjrzenia się im rozpoczynemy ten rozdział.

$ 1. Unin lubelska i pierwsze realia okresu pounijnego.

Wotynianie i Kijowianie na sejmie lubelskim z 1569 r. Przywilej unijny.

l0 srycznia 1569 r., po trwających kilka lat wstęPnych debatach, rozpocząI
się w Lublinie sejm, wsp lny dla ,,stan w Kr lesrwa Polskiego i stan w
Wielkiego Iśięstwa Litewskiego''. Już od pierwszych dni istniała nieprze-
jcdnana opozycja dw ch koncepcji dotyczących kztałtu unii: strony li-
tcwskiej -jako fedćracyjnego stowarzyszenia dw ch pariswv', i strony pol-
skiej -jako bezwarunkowej inkorporacji'Wielkiego IGięsrwa Litewskiego.
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'V/ gwałtownych sporach, kt re nie raz doprowadzaĘ niemal do zerwania

sejmu i zbrojnych starć, osiągnięto w ko cu kompromis. Aktem z 1' lipca
1569 r.proklamowano utlvorzenie nowego, federacyjnego pa stwa,,dw ch

narod w'' - Rzeczypospolitej. Wielkie Księstwo Litewskie i Kr lestwo Pol-
skie pozostawa|y przy rymnieza|eżnymi organizmami pa snvowymi, po-

siadającymi odrębną wyższą administrację, własny skarb, wojsko' system

prawny i sądownicwvo. Zapłatę za nieza]eżność, kt rą zdołało zachowaćWiel-

kie Księsnvo, stanowiły Podlasie' WoĘri, lŁ1owszczyzna i Bracła'wszczyzna,

czyli tereny, kt re najdłużej (a dokładnie do samej unii) zachowaĘ odręb-

ność poliryczną od centralnego organizmu paiisnva litewsko-rtlskiego.

Podczas burzliwych debat sejmowych ukrai skim elitom politycz-
nym prz1padła niezbyt prestizowa rola raczej biernego widza niż czyn-
nego uczestnika, posiadającego decydu1ący głos. lJsprawiedliwieniem
możebyć co najwyzej ich przychylny stosunek do takiego właśnie prze-
biegu wydarze{, bo przecież ani ukraiIiscy książęta, ani tym bardziej

szlachta nie sprzeciwiali się oczekiwanym zmianom.'Właściwie szlacheccy

posłowie na sejmie lubelskim jeszcze nte objawili się jako siła polityczna,

a książęta nie wykraczali poza,'program minimum'' - bronili wolności
wyznania i nierykalności lokalnych zwyczaJow, nlwet nie wysuwając zą-

da o charakterze polityczrrym. oczekiwane gwarancje zostały nadane.

V/ p rzyłvil ej ach dla Wo łynia' B rac ławs z czy zny i Kij ow szczy zny, pr zył ą-

czonychdo Korony Polskiej,jak r wni do r wnych, wolni do wolnych",
specjalnie podkreślono wątki, dotyczące ochrony jedności tetytorium
i nienaruszalności miejscowych z-łvyczaj6w.Między innymi w odrębnym

punkcie omawiano zachowanie,,starodawnych granic", wspomnianych
ziern, orzz stałej sieci ziemskich insrytucji samorządowych, a takze orga-

n w sądowych i administracyjnych. Podstawowym kodekem Prawnym
nadal pozostawały Statuty litewskie; zagwaranto\Mano też zachowanie ję-
zyka <ruskiego> w życiu publicznym''W'szystkie miejscowe urzędy, rytu-
ły honorowe i stanowiska zgodnie z przyr,vilejami mogły być nadawane

tylko mieszka com danej ziemi (Wołynia, Kijowszczyzny czy Podola),

bez względu na ich wyznanie' tak samo jak wszelkie ulgi, deklarowane

w prz1łvilej ach' doryczyły j ednakowo katolik w i prawosławnych.

Jak więc widać, zgodnie z unijnym przywilejem dawne ziemie litewskie

zachowały swoje granice' prawo do własnego sądownictwa, administra-

cji i języka urzędowego, czylt, lż1"wając wsp łczesnych pojęć - uzyskały
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ltrlt llltltnię kulturalną i poliryczną. Pytanie, na ile polskawładza byław sta-

rrr,' z;rpcwnić realne dotrzymanie zasad tej autonornii, należy do innej

l,l,l s'l.czy zny, bo w świadomości tamtej szych mieszka c w gwarantowa-
lly Pr7'cz prawo specjalny status Ukrainy-Rusi istrriał i zaostrzenie kwe-
',t ll llllrodowościowej stanowiło właśnie odpowiedź na jego naruszenie.

l l/ :rost potęgi ksi4żąt'

t |t'r'lrą charakteryStyczną okołounijnych wydarze był fakt, że ukrairiscy
Ii t, lll i karze, rzetelni e odnotowuj ący mn sfwo drugorzędny ctt szczeg -
l,lw z bliskiego im zycia, ,,nle zauważyli" tak epokowego aktu, jak prze-
k.rz:rlrie ukrai skich ziem Koronie (w każdym razie w ukrai skich kroni_
I';rt:It trie istniejĄ takie zapisy). Nie świadczy to jednak o obojętności wo-
l'cc los w rodzinnego kraju 

'V/ średniowiecznych kategoriach, w przeci-
rvicristwie do wsp łczesnego schematu myślenia, odrębność poliryczna
t l ttlzsamiana była rrie z niepodległością pa stwową, zle z własnym wład-
, .1 A poniewaz wielkim księciem litewskim i kr lenr była jedna osoba -
Zygrnunt II August, w oczach ludzi owego czasu w og le nie zaszło żad_

l l c cpokowe wydarzenie, bowiem lokalne insqłucje pol ityczne, przez kt6re
lcllizowała się właściwa odrębność w ustroju administracyjnym' zwy-
czajach i systemie prawnym, pozostały bez zmjan' A ich rdzeniem, od
z:rmierzchłej przeszłośc| aż do unii, a także i po niej, byli miejscowi ksią-
żęca _ symbol odrębności dynasrycznej.

Książęta, ktlrzy podpisali akt unii, oraz pierwsze pounijne pokole-
rria ich potomk w byli jeszcze bardzo dalecy od takiej integracji z pa -
Stwem polskim' jaĘwidzimy naprzykładzie ich spolonizowanych pra-
wnuk w. lJczucie obcości w kręgach polskich elit, obojętność wobec
wielkiej poliryki dworskiej, drwiące patrzenie z g ry na osoby niższego
pochodzenia (a taka właśnie była średnia szlachta, kt ra wodziła rej w sej-

rnowych bataliach) skierowują całą potencjalną energię ruskich możno-
władc w na koncentrację władzy w rodzinnych stronach. I rzeczywiście,
po kiIku dziesięcioleciach to właśnie oni, ci ',udzielni }<siążęta nowej ge-

lleracji'', jakcelnie nazwał ich Mychajło HruszewśĘj, stają się tak potęż-
rrymi włodarzami Ukrainy, ze k l i Sejm przemieniają siQ na ich tle w pu-
s te slowa, pozbawione rzeczywistego znaczenia.
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Doszło do tego nie od razu. I taĘpo unii książęta formalnie utracilr

prawo do dziedzicznego miejsca w Senacie, kt re według praw Korony
Polskiej było związane ze stanowiskiem i przysługiwało rylko przedsta-

wicie lom wyższy ch władz kości eI nych i świeckich. Ani mi nisterialnych
posad przy dworze, ani tym bardziej wysokich stanowisk w hierarchii
katolickiej, ukrai scy książęta przez długi czas nie zajmowali. Tlk więc
drogę do Senatu otwierały przed nimi rylko urzędy wojewody i kasztela-

lra w ich własnych wojew dztwach: kijowskim, wołyriskim i bracław-

skim' odpowiednio, w rękach dawnych wielkich rod w kiążęcych _

ostrogskich, Zasławskich' Zbaraskich, Wiśniowieckich, Sangrrszk w,

Czartoryskich, Koreckich - skoncentrowana'byla zdecydowana więkzość
urzęd w senatorskich tych trzech wojew dztw (między 1569 l 1648 r.

w senacie zasiadało 21 os b z siedmiu rod w ksiązęcych, co pod wzg|ę-

dem liczby w żaden spos b nie ustępowało przedunijnemu przedstawi-
cielstwu w Radzie Wielkiego IGięswva Litewskiego).

Innym aspektem pozornego ograniczenia praw książąt bylo skaso-

wanie zbrojnych chorągwi, kt re występowały nlezależnje od wojska

powiatowego pod herbem i sztandarem księcia. Jednakźe prywatne od-
działy ksiązęce stanowiły darmową siłę zbrojną, a ziemie ukraiI1skie we-
szły w skład Korony w chwili, gdy na rych terenach, w przeciwieristwie
do'Wielkiego Księstwa Litewskiego, pospolite ruszenie szlachty stało się

już fikcją i właśnie w przededniu unii utworzone zostało wojsko najem-
ne (kwarciane) w sile 2-6 tysięcy żo|nierzy, przeznaczofte do ciągłej służ-
by na pograniczu.'V/ ten spos b wojska kiążęce stawa\ się poządanym
wsparciem dla drogich i nielicznych oddział w regularnych..

Inaczej niż w przypadku Wielkiego Księst'wa, oddziały dworskie nie

podlegały kontroli pa snva oraz rządowemu dow dzwvu wojskowemu.

o stosunku liczbow1'rn wojska lsvarcianego do wojsk nadwornych mogą

dać wyobrażenie następujące liczby: Konstanry ostrogski w razie Potrzeby
wystawiał w}asne wojsko zIożone z 15-20 tysięcy żołnierzy, spośr d boja-

r w pancernych, ziemian-lennik w i szlachry zarządzającej ziemiami na

jego rodowych terenach ipodlegającej obowiązkowi służby wojskowej.
UkraiIiscy moznowładcy mieli r wnież inną możliwość wp\rvu na losy

pa stwa: byli w nim po prostu najbogatszymi ludźmi. oto wyrazisry przy-
kład: w skarbcu księciaJanusza ostrogskiego,jedynego spadkobiercy rodu
ostrogskich, w1620 r. przechowywano wgot wce 600 tysięry czerwo-
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lrych złorych, 290 tysięcy r żnych zIotych monet i 400 tysięry birych tala-
r w, a opr cz tego 30 beczek srebrnego złomu i bryłek, co w sumie do-
r wnyłvało dw m rocznym budżetom Rzeczypospolitej w okresie poko-

.ju. Bezprecedensowo rozległe by\ r wnież posiadłości książęce ,naprzy-
kład,, udz ie lne ks ięstwo zadniepr za ski e'' Wiś ni owiecki ch na l ewobrzeż-
rlej Ukrainie, z centrllm w Łubniach. Już w ostatniej ćwierci X/I i na po-
czątkuXWI w. książęca ekspansja kieruje się na południe; na KijowszczyŹ-
rrie i Bracławszczyźnie wyrastaj4 niespotykanych rozmiar w majątki
ostrogskich, Koreckich, Zbaraskich' RuĄ skich. Powstają w r żny spo-
s b, przede wszystkim PoPrzez prowadzony na wielĘ skalę skup ziemi
rniejscowej szlachty - bojar w, kt rym II Statutlilauski 21566r. po raz
pier_wszy nadał prawo do nieograniczonego zbywania swoich majątk w.
olbrzymie obszary ziem, jedynie nominalnie podlegające kontroli pali-
stwa, Przeistaczają się w mikopaIistwa, w kt rych istnieje tylkojedna wła-
dza _ ksiązęca' Sam kiązę mieszka otoczony Przez uzbrojone sługi, wasali
i drobną szlachtę, Ąjącąu pa skiej kJamki.Jest rzecząoczywistą, że był on
l wnież filarem ugrupowari polirycznych swojego regionu, wyznaczając,
a niekiedy dyktujac' nastroje miejscowego og łu szlacheckiego.

Spotkanie Rusi z Rusią: Mieszkałicy Rusi Halickiej
na Wotyniu i Kijowszczyźnie.

oceniając bezpośrednie skutki unii lubelskiej, nie można pominąć pro-
ces w migracyjnych, srymulowanych przez zmianę przyna|eżności pa -
snvowej ziem ukrai skich po 1569 r. Podzielona do tego czasu między
dwa paIisfwa, Koronę Polską iV/ielkie Księstwo Litewskie, większość re-
gion wRusi (Ruś Halicka, Podole, C|tełmszczyzna,'Woły i ziemie nad-
dnieprza skie) po raz pier-wszy połąc,a/a się wjeden organizm politycz-
rly w obrębie tego samego pa snva. V/ chwili spotkania mieszka cyjego
polskiej i litewskiej części, nieza|eżnie od wsp lnoty języka iwyznania,
tldczuwali wobec siebie wyraŹną obcość. DlaW'ołynian i Kijowian, słabo
zwlązanych nawet między sobą, haliccy <panowie zagraniczni> (;ak ich
wr5wczas nazywano) byli ludźmi z obcego, inaczej skonstruowanego świa-
ta. Ani jedni, ani drudzy nie czuli się dziećmi tej samej ziemi. Dla miesz-
ka c w Rusi Halickiej <ojczyznry była ojczyzna polityczna - pafrstwo pol-
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skie, a matką-karmicielką - Ruś Llalicka lub Podolska. 'W'świadornoścr

Wolyrian i Kijowian <ojczyzna,, w sensie polirycznym j eszcŻe w og le nie

istniała: służyło się wielkiernu księciu, a krejern ojczysrym było konlc_etne

terytorium, do kt rego struktur społecznych należała dana osoba.

Unia lubelska'' Poprzez lihvidację granicy rniędzy pa stwami, stała

się punktem wyjścia dla proces w kor'rsolidacyjnych. 'W prakryce, jak juz

była o rym mowa wyzeJ' gł wnym tłern, rra kt rym lrr,vidacztriała się barie_

ra obcości, był wzrost potęgi woĘirskich kiąząt, a przede wszystkim roz-

Poczęta przez nich na K.ijowszczyŻie iBra'cławszczyŹnie akcja wykupy-

wanir ziem zubozałej szlachry. \V ostatniej ćwie rci XVI w gwałtownie wzra-

sta liczba drobnej szlachry z region wzachodniotlkrai skich, pozostaj4ccj

przy dworach wob'riskich możnowładc w. Szlachta halicka, lepiej wykształ-

cona' przyvvykła do dworskiego ceretnoniału, przejawiająca większł inic1a-

rywę i zachowująca siQ swobodrric.; niż bojarzy Wołynia lKljowszczyzny,
na r wni z polskimi towrrzyszami st.rje się prawą ręką wielrnozlrych pa-

trorr w, z czasem otrzymując '\NTaz z protekcją poważne stanowiska i ma-

;atki na Ukrairrie. Migracyjny strumieti szlachry z ztemi halickiej, przycią-

ganej przez perspektywQ słuzby rra dworze książęcym, obejrnował dzie-

siątki' jeśli nie setki os b. Na Woły , a sramtąd na Kijowszczyznę i Bra-

cławszczyznę, przenikalinowi ludzie, kt rzy z rąkksięcia otrzyn;'ywd.t zie_

mie i urzędowe posady w nowo zakupionych majątkach. Badarria nad mi-
gracją szlachry pokazujł na przykład, ze w takich odstępach czasu,jak po-

łowa XVI - koniec XVI - pierwsze trzydziestolecie XWI w. liczba ta rośnie

skokowo, jak 1 :2:4,przy czymgł wny strumieii migracyjny podążałwzdłuż

l in i i ziemi a hal icky'Wo ły > Kij owszc zy zna/Br rcław szczy zrlł. IJtworze -

nie na południu nowych latfundi w książęcyclr pociągnęło za sobą r w-

niez przemieszczanie się innych grup społecznych, o czym dokładniej bę-

dzie mowa dalej' W taki oto spos b wymieszanie ludności r źnych regio-

n w stało się jedną z gł wnych przyc'ryrn zaniku ich wzajemrrego odsepa-

rowanla.

Akademia w Ostrcgu.

Niezależrra, encrgiczna szlachta halicka, o gruntowniej szym wykształce-

l'riu i szerszych horyzontach niz wychowane po staroświecku elity wo-
łyIisko-kijowskie, przyniosła tra dawtrą,,Ruś litewską'' jeszcze jedną no-
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rvość - zwrot ku zachodowi Europy. Pierwsze zau:ważalne skutki przy-
lliclsło to wksiązęcym ostrogu, dzięki zgromadzonemu tam kwiatowi
ćlwczesnej eIity intelektualnej' ośrodek intelektualny, kt ry w połowie
l:rt siedemdziesiątych XVI w powstał wok ł księcia Wasyla (Konstante-
qrl) ostrogskiego, w pelni odpowiadał jego własnym zamiłowaniom.
()llarakterysrycznyjest także fakt, że powstanie ostrogskiego ośrodka zbie-
glo się w czasie z pierwszymi skutkami wprowadzenia w życie postano_
wie li Soboru Trydenckiego (1544-1563),kt ry opracował program rady-
kllnych reform' mających na celtr umocnielrie Kościoła rzymskiego.
Między innymi w 1564 r' na ziemiach Rzeczypospolitej po raz pierwszy
ptljawiaj4 się jezuici - członkowie ustanowionego przez sob r zakonu
Il()wego rypu, kt rego gł wnym zadaniem było prowadzenie akrywnej

1lr:rcy misyjlrej i pedagogiczrrej wśr d innowierc w, a takze powstaJą

1lierrvsze kolegia jezuickie, między innymi wJarosławiu na Rusi Halic-
kiej (157a). w I574 r. został napisany (wydanyw 1577 r.) traktat znane-
so teologajezuickiego, rektora Kolegium Wile skiego, Piotra Skargi Oyed-
ttości Kościota Bozcgo pod jednym Pasterzem, dedykowany księciu ostrog-
skiernu. Iśiązka stanowiła uzasadnienie przewag <prawdziwego> (rzym-
skiego) Kościoła nad <tałszywym> (greckim). Skarga, podkreśla.;ąc nie-
I ld, parruj ący w tym ostatni m, szczeg |ny nacisk kładzie na brak wylaztał-
cctria prawosławnego kIeru.Jego zdaniem' jest to zrozumiałe, ponieważ:

,'nic byłojcszczc nłświccic inic będzic żadncj rkadcmii, kolegium, gdzic by
tcologia, fi]ozot-ia i irlnc nauki wyzwolonc illnymijęzykami [opr cz laciny i grc-
ki] wykładrnc l'yłv [.] Spośr d ludzi slowia skicgojęzykażadcn uczonym
być nic llożc.''

Na rztlcone przez SkargQ wyzwanie miejscowe ośrodki naukowe
ll ie mogły odpowiedzieć, porriewaz, jak pisała w 157 7 r. kijowska szlach-
ta, ,,z rnłodości innego pisma ojcowie nasi uczyć nas nie dawali, jak tylko
srvojego rtrskiego''. Dlatego właśnie pod koniec 1'576r' w ostrogu za-
czyrla dzięki funduszom księcia ostrogskiego Ązialać ośrodek szkolno-
wydawniczy o zupełrrie odmiennym charakterze. Pierwotnie miał on
I rr rdzo kon kre tr rc zadr n ie : przygotowan ie pierwszego dru kowanego wy-
dłnia Bib]ii wjęzyku staro-cerkiewlro-słowiariskim , co miało porwier-
d zić jego r -uvnoprawność wobec powszechnie uznanych język w sakral-
rrych _ lrebrajskiego, gteckiego i łaci1rskiego. W programie tym kryła się
tldpowiedŹ na zarzuty Skargi. Biblia, po por wnaniu jej z kilkoma wiary-
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godnymi odpisami, w tym z greckim, otrzymanym z Watykanu od pa-

pieża, oraz słowiariskim - z Mosloł.y, od cara Iwana Groźnego, ujrzała
światło dzienne w 1581 r. (księga ta od strony poligraficznej jest arcy-
dziełem słowia skiej sztuki drukarskiej, a pod względem tekstologicz-
nym do dziś uznawanajest za kanoniczną).

Praca uczonych w ostrogu zasedzała się w rzeczylvistości na pro-
wadzerriu naukowych studi w historyczno-fi lolo gicznych,z odchyleniem
w stronę teologii, kt re miały na celu poprawienie zniekztałconychprzez
kopist w fragment w Pisma Swiętego' Zajmowali się r wnież poszuki-
waniami tekstologicznymi i badaniami por wnawczymi, przekładami
z greki oraz komentowaniem ojc wwschodniego chrześcija snva. Dla-
tego właśnie wcześni ludzie nadawali ostrogskiemu ośrodkowi nauko-
wemLl nazwę <<Akademii>l, kt rą wXV-XW w tradycyjnie nosiły towa-
rzystvva i koła naukowe. Niekiedy pojęcia tego użyłvano w bardziej og l-
nym sensie, mając na myśli zar wno właściwą <<rĄkademię>, czyli grupe
uczonych, jak i szkołę przy niej funkcjonującą. Th ostatnia prawdopo-
dobnie powstała w 1578 r.; Bolognetti, nuncjusz papieski w Polsce, wspo-
mina o szkole pod datą 1583 r. i narywa ją <greckim kolegium>' a Szymon
Pekalides w poemacie parregirycznym, poświęconemu ostrogowi (1606),

utyw a wyr aże nia,' tr jj ęzyc zne l iceum'' i,,tr 6nęry czne gi mnazj um''.
o programach i przedmiotach nauczania mamyjedynie og lne świa-

dectwa. Przypuszcza się, że uczniowie studiowali (oczywiście w sk co-
nym zakresie) dyscypliny w zakesie siedmiu nauk wyzwolonych - gra-
matykę, arytmerykę, geometrię, astronomię, muzykę, retorykę i dialek-

rykę. Retoryka najprawdopodobniej uzupełniana była wiadomościami
z poetyki, a w kursie dialekryki podstawy filozofii łączono z elementami
logiki. Nowością, kt ra w niedługim czasie triumfalnie weszła do prak-
tyki ukrairiskiej oświary była nauka trzech język6w: greckiego, łaciriskie-
go i cerkiewno-słowiariskiego. Stworzenie szkoly typu słowiarisko-grec-
ko-łacifrskie go stanowiło prawdziwą rewo lucj ę w tradycj i p rawos ław-
nej oświaty i po raz pierwszy na pograniczu bizanryjskiego Wschodu
i łaciriskiego Zacho du połączyło grecko-słowi a s ki obszar_ ku lturowy
z katolicką Europą.

Na początku XVII w. zar wno akademia, jak i szkoła zaczynająpod-
upadać w związku z brakiem zainte resowania ze strony nazb1.t już stare-
go księcia'Wasyla-Konstantego. Takźe umierając (1608), nie zadbał on

U xn u Ne- Ru Ś _ TRZEC I, N IEP>TRZEBIłY' CzLo N... l6t

lrrię Zamojską). Stanęły temu na przeszkodzie, podobnie jak wielu in-
l l ym poczynaniom starego księcia, j ego wady - brak zdecydowania i szybka
r l trata zainteresowania r ozPoczęrymi przedsięwzięci ami.

s 2. od Soboru w Brześciu do legalizacjt
metropolii plrąwostaulnej ( 1 5 9 6 - 1 i3 2 ).

Po s z uk ilu ąnie dr g religijnego p oro zumienia.

l )l'oblem porozumienia relig|jnego między wyzrlaniem prawosławnym
i katolickim na teienach ukii"y-n"'i narodziisięjuz pod koniecXIV w.,
*'..oI |: r_a; gi1rwszy w obrębie jednego paristwa spotkali się Polacy, Li-
twini i Rusini. Pierwszym przedsięwzięciern, mającym na celu osiągnię-

lll(crcsowania tą kwestią ze strony Kurii.Jednakże sama ideazdąĘła juz
z:r1ltrścić korzenie, a nawet uzyskać formę dw ch r żnych wariant w
rlrtlzliwej jej realizacji' Pier_wszy z nich wsp łbrzmiał z punktem widze-
ni;r, j
n('g( P
uw:t d



162 Roznzt,tt IV

noczyć się w <unii powszechnej> na zasadach r wnoprawności, zgodnie

z ustaleniami Sobortl Florenckiego.
Inne stanowisko zajął przyw dca katolickiej Polski, kardynał Stani-

staw Hozjusz, kt6ry unię rozumiał jako podporządkowanie Kościoła
'Wschodniego papieżowi. Pod takirn samym kątern perspektyl'vy tlnii roz-

patrywane są w ksiązce jednego z najbardziej znanych pisarzy kościel-

nyclr przełomu XVI i XVII w., wspominanego już Piotra Skargi, wydanej

wWilnie w 1517 r. pod rytułem o jedności Kościota Bożego- Skarga prze-

konywał czytelnika, że prawdziwyjest rylko jeden Kości ł - rzyrnskoka-

tolicki, dlatego lrajwięcej korzyści przyniosłoby Rusi porzucenie ,,pomy-
łe k Grek w'' i zjednoczenie ze stolicą ,;wiary prawdziwej''' Pomijając Ę-
rykę rozbicżności w dziedzinie dognrat w warto zwr\cić uwagę na rze-

czywiste korzyści z ttznania Przcz Prawosławnych zwierzchności papie_

ża, rra kt re Skarga w swej kiążce kładzie rracisk. Jego zdaniem, sprzyja-

łoby to likwidacji napięć w stosllnkach między prawosławrrymi i katoli-

kami, podniesieniu kulturalnego poziomu i społecznego prestiżu ruskiego

duchowie stwa, wykorzenieniu ,,hereryk w", czyli Protestant W wzmoc-

nieniu palistwa, w kt rym ucichłyby spory wyznaniowe.

Jedrrak za życia papieża Sykstusa ! kt ry*nieprzychylnie odnosił się

do piojekt w do;Ęćźącyćh,lnii, wszystko ograrriczało się do prywatnych

rozm w i teorerycznych rozważa ' .Wkr tce po śmierci papieża powr -

cono do tej idei' a inicjatywa podjęcia praktycznych przygotowari nie-

oczekiwanie wyszła od czterech władyk w ruskich diecezji (łuckiego -
Cyryla Terleckiego, lwowskiego - Gedeona Bałabarra, piriskiego - Lwa

Pełczyckiego, chełmskiego - Dionizego Zbirujskiego), kt rzy 20 czerw-

ca 1590 r. na synodzie w Brześciu przedstawili list-projekt, w kt rym
oświadczali o swej gotowości uznania zwierzchności tronu papieskiego

pod warunkiem zachowania ustroju Cerkwi i sposobu odprawiania na-

boże swv obrządku wschodniego. Nie było to jednak całkowicie niespo-
"dziewane posunięcie' Unijne idee istniały w głowach elit już niemal od

p ł wieku, budząc nadzieje na stworzenie warunk w, sprzyjających nor-

malizacji rozregulowanego wewnętr znego ży cia Cerkwi. Konieczność

gruntownych reform była oczylvista dla każdego, kto Ęrycznie patrzył

na demoralizację cerkiewnej zwierzchności, zajętej walką o dochodowe

wakary a nie o dusze swej owczarni, of az n^ rażące braki w wykztałce-
niu i poniżające polożenie niższego duchowieristwa.

Urnłilł,ł-Ruś _ Ttu'EC1 N IEP>TRZEBNY, CzLoN

ozpvienie życia re ligijnego w katolickiej wsp lnocie kościelne-j, za-
początkowanepfzez Sob r Trydencki, w szczeg lny spos b stawiało Ko-
ści ł Wschodni na przegranej pozycji, uw1puklając jego wady i podkre-
ślając oznaki zastoju. Ponadto niespodziewanie pojawił się dodatkowy
lllotyly poliryczny, kt ry przyspieszył bieg wydarze ' w 1589 r. został

utworzony patriarchat moskiewski.Jego zwierzclrnik otrzymał tytuł ęa-
tl'iarchy moskiewskiego i Całej Rusil,, co w podtekście rościlo preterrsje

do <całej Rusi>, czy|i ziem ukrainsko-białoruskich. Ten ostatni fakt auto-
matry cziE-c zy i|ł zwo l tj n nii<a m i i d ei u n ij n ej żł?ćrwii o tra t 

", 
.1 

" 
t i wy ż s z e

kręgr'e'ITipb_i:,tycznychRzeczypospolitej.Ta[ oto na Przestrzerli lat 1591-
1'594 rozpoczynaj4 się akrywne przygotowania do aktu tlnii, ułanvione
przez fakt, że od 1593 r. władyką włodzin-riersko-brzeskim został były
kasztelan brzeski i senator HĘi:y (Ad"ąln)" Pocie.;, człowiek wykształco-
ny i wpłyłvowy, o dużym autorytecie. Jedrrak r wnocześnie pojawiły się
trudności: książę Konstanry ostrogskTwysuriąI wlasrry projekt' oparry na

wspomnianej wyżej zlsadzie <unii powszechnejii, czyli połączenia Ko-
ściol w za zgc:dą wszystkich wsclrodnich patriarch w. Czyniło to calą

sPrawę nierealrrą, zar wno ze względu rra wrogi Śtosunek Moslavy do

,,łaciny'', jak i rra stanowisko władz tureckich, kt re nie zezwoliłyby na

wsp łpracę z Rzymem hierarch w chrześcijaIiskich dziaIających w ob-
rębie ich patistwa.

Jednak wbrew woli księcia pod koniec 1594 r. powstały tak zwane
Artykuly torczy skie, wkt rych wyliczono wartltrki, pod jakimi możIiwe
byłoby wprowadzenie unii. oto podstawowa treść rych artykuł w, na

postawie kt rych wkr tce zostanie ona ogłoszona: 1) Sakramenry oraz

obrzędy- ruskiej Cerlsrui Pozostają niezmienne; 2) Kandydaci nawyższe
stanowiska duchowne będą wybierani, zgodnie z tradycją, jedynie spo-
śr d ludzi ,,narodu ruskiego i greckiego''; władyk w wyświęca lTtetropo-
lita, a metropolitę _ władyry-jednak porwierdzerrie wyboru tnusi on otrzy-
rnać od papieża, tak jak wcześniej otrzym1łvał je z Korrstanrynopola;
3) \)7ładyry otrzymują obowiązkowe miejsca w senacie na r wni z biskupa-
rłli katolićkimi (ten punkt nie został zrealizowany aż do 7790 r.); 4) Wszyst-
kie klasztory cerkwie i bractwa cerkiewne pozostają pod kontroląwłady-
kriw, bez ingercncji os b świeckich; 5) osoby obrządku grcckiego zabra-
rlia się chrzcić w obrządku łaci skim; dopuszcza się małżelisnva miesza_
nc |sez przechodzenia jednego z małżonk w na wiarę drugiego (te purrk-
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t64

Dwa sobory w Brześciu'

Uxnąlnx_Ru.ś - TRzEcr, NIEPITRZEBW' cZLoN...

do Brześcia i - jak można się było
spo enia, trzeciego dnia, czyli 1.8 p -
dziernika rozpoczęły obrady: unici w miejskiej cerkwi
pody9_11,v ają, clrron-ion ej przezhajduk wjednego z wy-
slaric w_kr-_ la, a prawosławlri _w gospodzie, w kt rej zatrzyma| się ksią-
żę ostro_gg!, Każdy z sobo1 y zaczął od 

9gło_1_z'eniawłasnej 
prawomoc-

llości' a skoliczył na kościelnej ekkomunice ,,odstępc rv''.

V/ taki oto spos b Ruś podzieliła się na dwie nier wn e części. Z jed-
llcj stro_try qtanął cały prawoslawny o96l, z drugiej zaś znilreź|i się ruscy
llierarchowie-unici bęz w.iernych. I na jednych' i na drugich padł cieli
kościelnej anatetny. I jednych' i drugich ogarnął płornieri całkowicie świec-
kicj wrogości. Natomiast kiążę Konstanry ostrogski w liście do Zyg-
lnunta III uznał to, co się wydarzylo, za ltaruszelrie pralv iprzyrvilej w
ttlrodu ruskiego, co może doprowadzić do 

''ostatecznej zgubv całej Ko-
lony Polskiej".-

Za odpowiedźkr6|a uwaŻać można uniwersał z 15 grudnia 1596 r.,

w kt rym decyzje unickiego Soboru Brzeskiego Llznano za obowiązr'rją-
cc. A ponieważ do kr la należało prawo opieki nad <ludźmi wiary grec-
kicj>, i za takich r-rważano zwolennik w unii w przeciwieristwie do ,,od-
StęPc w''' to oficjalnie potwierdzone zostało ich prawo do stanowisk ko-
ścielnych, katedr, klasztor w wraz z ich ziemiami, jak r wnież jurysdyk-
c.;l kościelna nad całym duchowie stwem obrządku wschodniego.

Byl to początek wielkich spor w (do dziś nie do kolica rozstrzy-
qlriętych), kt re przeistoczyĘ unię brzeską, pomyślaną jako narzędzie

1lorozumienia, w symbol rozłamu, wrogości i przemocy, gdzie obu stro-
ltom' ogarniętym przez zywioł walki, sądzorre było w r wllym stoprriu
paść ofiarą własnego fanatyzml i zaciętości. Zastanawiając się nad źr -
d}ami tego fenomenu, musimy przyznać,że prawosławny og ł Ukrainy-
lltlsi na unii niczego nie tracił, co więcej - logika unickich władyk w,

kt rzy za pośrcdnictwem przyw dcy możnowladc w katolickiej Polski
szukali opieki potężnego Rzymu i wzmacniali rym samym pozycję pra-
wosławIrych w katolickim pa swvie, była bez najmniejszej wątpliwości
slLtszna. Nie istniało r wnież zagrożenie dla tradycyjnych obrzęd wKo-
ścioła V/schodniego, a wszelkie głębsze rozbieżności dogrnatyczne zosta-
ly w akcie unii potraktowane z rnaksymalną delikatnością oraz odłożone
tlrl rozstrzygnięcia i om wienia przez teolog w w odległej przyszłości.
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'Wypr boy1n3 b1onią siedernnastowiecznych polemik relig1jnych było

,ło.'u - k"r",-,l"-i druko-"lra księga. Kości t'W'schodni' chcąc rradąĄć za

;piŃ;m czasu, mtrsiał jak najszybciej przyswoić sobie cały arsenał jej

śiodk w i taktyki. Strumieri drukowanych urvvor w polemiczrrych owvie-

ra kiążka rektora Kolegium ostr'ogskiego, Herasyma Smotryckiego' Klucz

carshł)a nebesnoho,wy,cana w ostrogu w 1587 r' (Jnv r ten' napisany żyvo

i z przekonaniem, odnosił się do broszury Benedykta Herbesta Wary

Kojciota rzymskiego u,ywody i greckiego niewolstwa historia (1586)' Na kr tką'

apologetyczrrą historię katolicyzmu Smotrycki odpowiedział tak samo

kl_ tki, demaskatorską historią papiestłva, opierając się na protestanckiej

tezie o,,papieżu-anrychryście'', kt rego władzajest,,przedpieklem'' pod-

,"^, gdy 'klucz do kr leswa niebieskiego'' znajduje się w rękach ludzi

,,statecznej'' greckiej wiary prawosławne.';'

dzą, imię moje fulrychrystowe[.'.l''. Z odpowiedzią nie zwlekano"W na-

stęPn]ry io Prze Brzeskiego, Ste-

finZynni ocze olskim iruskim'

Kazat'Lije sw Ijeru ty rysli i znakoch

Uxnł,lx-RuŚ _ TRZECI, NIEPITRZEBW, CzŁoN''

ir'go. 
'V/ykorzystując traktat kalwinisty Sibranda Lubberta De Papa Rotnano

(( ) papieżu rzymskiłn), Zyzani wylicza jedenaście znak w potwierdzają-
, ycIl fakt, że papież jest posłalicem samego piekła.

Słor'łrre poryczki nabrały nowej siły po soborze 1596 r', od razu wy-
lllrczając nową,,linię barykad', rozdzie|ającąRuś unicką od Rusi Prawo-
sllrwnej' Najważniejszym wśr d utvvor w polemiczrrych przełomu XW
i X\łI w. jest napisany na zam wienie księcia Konstantego ostrogskiego
tl':tktat Apokrisk (odpowiedź) wydany po polsku w Krakowie jesienią
l5()7 r., a po rusku na początku 1598 r. w ostrogu. Autor tego ufvvoru

1ltxlpisal się pseudonimem ChristophorPhilaleth (Ten, kt ry ni esiel{rzyż
i rrliluje prawdę), pod kt rym najprawdopodobniej Ęje się zaufany sta-

lcgo księcia, protestant (brat czeski) z Wielkopolski, Marcin Broniew-
ski I . Książka ta wyraźnie ukazuje talent literacki i mistrzostwo doświad-
( Z()l)cgo polemisty, kt ry logiką celnie uderza w słabe punkry swego opo-
r lctlta. Jeszcze ważniejszy jest fakt, że właśnie w Apokrisb został sformu-
ltlwany Program' kt rego w przeciągu dziesiątk w |at trzyrnać się będzie
r rkrai ska opozycja. Philalcth, podkreślając naruszetlie praw wyznawc w
;,r łwosławia' zwraca się do szlachry Rzeczypospolitej z wieloznacznyr.r'
wez.łaniem' Prawa i swobody Rusin w i Polak w,, [... ] 

wj ednych deszcz-
k;rclr z naszymi [...] zamknione i jednemiż związkami utwierdzone są''2,

t l l e tcgo naruszenie r wnowagi międry nimi prowadzi do woj rry domowej.
Nie ma Potrzeby zatrzymywać się na wszystkich unvorach, kt re po

l598 r. wyszły spod pi r pro- i anryun|jnie nastawionych publicyst w.

lłzcka literatury polemicznej ogarniała zbyt wiele nazwisk i prac, wyda-
nych w Ostrogu, Lwowie, Wilnie, Kljowie. W ry- potoku mozrla wy-
tlziclić dwa gł wne kierunki, ukazujące właściwy tamtej epoce spos b
rrlyślenia i na sw j spos b popychające czytelnika do dzialania. Pierwszy
z lriclr, zapoczątkowany Przez książkę Philaletha' niezależnie od ostrości

;,t l l cmicznych sformułowari, odzwierciedlał lęk i prze czucie katastroĘ,
wzywając do szukania drogi pokonania niebezpiecznego rozłamll. Ze

'l'czeg6|ną siłą takie stanowisko przedstawione jest w uwvorach Mele-
t jrrsza Smotryckiego.

l 
[M. Bron iewski,Apokrisis abo odpotuiei!ź na ksĄżki o synodzie brzeskim 1596, imieniem

lttJ:i staroĄtnej religicj gretkiej przcz Chrystophnra Philaletha, wydaliJ. Dług"osz iJ' Byliiiski'
W oclaw-Warszawa-Krak w 1994 - red.]

2 [M. Broniewski,dz. ryt,, s.266- rcd I
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Maksym (imię zakonne Melecjusz) Smotrycki (ok.1'577-1633) był
synem pierwszego rektora Kolegium Ostrogskiego, Herasyma Smotryc-
kiego. Nauki pobierał w ostrogu; od 1600 r. jako rrauczyciel białoruskiego
księcia Bohdana Sołomereckiego odbył wraz ze swyrn podopiecznym
podr6ż w poszukiwaniu wiedzy, słuchając wykład w na protestanckich
uniwersytetach 'W'rocławia, Lipska' Norymbergi i 

'lUittenbergi. V/ 1 608 r.

zamieszka| w'V/ilnie, gdzie w 1618 r. został postrzyżony na mnicha
w klasztorze brackim, a jesienią 1620 r. przyją| święcenia i został arcybi-
skupem połockim; w latach 1'625-1626 pielgrzymował rra Wsch d. Po
powrocie' na zaproszenie księcia Alekandra Zasławskiego, spadkobiercy
ostrogskich, został archirnandrytą klasztoru w Dermaniu niedaleko
ostroga, gdzie pozostawał do śmierci. Zapewne takźe właśnie wtedy,

w 1627 r., zacząl skłaniać się ku unii, co otłvarcie ogłosił w rok p źniej.
obok znakomitej pracy Crammątiki stawienskije pratuilnoje sintagma

(1, 619), stanowi ącej p ierws zą nau kową kodyfi kacj ę j ę zyka staro-cerki ew-
no-słowiaiiskiego w redakcji wschodniosłowiailskiej, spod pi ra Srnotryc-
kiego wyszedł szercg kiązek zawierająrych tekty publicystyczne i teolo-
giczne. Wielkie uznanie młodemu reologowi przyniosłajuż pierwsza z nich

- traktatdogmarycznyAntigrafć (1608)' napisanyw odpowiedzi na utwory
Hipacego Poc ieja An tir rc s isa i Har mo nij a5. Jednak sławnyn uc4rrriła go wyda-

na w 
-Wilnie 

w 1 (l 1 0 r. l--siążka Thre nos, to ja t Lan.ent [.,, ] Wsch od niej Cerk r b [,.. r,
w kt rej pobrzmiewa przeczucie wojny domowej <Rusi z Rusią.

W latach 1628-7629 wychodzą aż trzy prace Srnotryckiego (Apolo-

gia1 , Prolestacja\ i Parenezis (Napomnienie)g , w kt rych wciąż na nowo sta-

1 
[AvtiypaQry albo tnlpotuicclz na skrypt uszczyplhuy przciuho ludziom staroĄtnej religiej

gre&iej Meleccgo Snntrzytkicgo, Wilno 1608 - red.]
{ [H. Pocicj, Antirrcsis alw apologia przeciuko Kr4sztoJoni Philaletotui, kt ry niedauno

uydat ksiqżki inienien storozynt! Rusi religieygreckiej pzethu książkon o synodzie brzeskin napi-
sanyn u Roku Pa skiln 1597 , opracowaliJ. Byliriski iJ. Dlugosz, Wrocław 1997 _ rcd.]

3 
fI Iannonija abo soglasje wicry, sakra,nentolu i cere!1nniei, łuiatojc uostocznoje Cerkwi z Ko-

stelom rimskim,wilrro l 08; to sanlo wydał po polsku w tym samym roku w Wilnic - rcd ]

'' |opąl,og, T iest Lamutt iedyney S. Potuszedutey Apołokkiql Wschoclniey Cerkwie z obia-
śnicniern DognatWiary. Picnuq, z crcrkiego na Slowie ski, a leraz z Słowicliskiego na Pokki pze-
lożony. Przez Theojla ortholog,t, teyżt Śuiętey Wschotlniq Ccrkvie syna,Wilno 1610 _ rcd ]

7 lrApologia peregrinatiey do Kraiow Wsclrcdnich, przcz nt.ic Mclcliusza Smotrzyskiego, M. D.
Arch'iepiskopa Polackiego, Episkopa Wtepsktego y Mścislauskiego, Archinandrytę Wlrilskiego y
Denlaitskiego. Roku P. 162 j y 24 obchodzonq pnezJakzyuą Bracią stownie y na piśmie sponua-

reaney, do pzezatncgo Narodu Ruskiego' oboiego slanu, Duthotunego y Śuietskiego spoządzona y
podana A. 1628. Augułi, Die 25' W Monasleru Derutaniu, Lw w 1628 - rcd.]

Urnat,l:ł-R u.ś _ T Rz EC I, N ] E P>TRzEBW, C zŁo N'.

l,r stę przckonać oponent w, że zawarcie pokoju uclrroniłoby prawosła-
rr lt' ;11'71'6| zanikicm, a trarodowi ruskiemu dalo prawa, sprzyjające roz-
tr', litlwi oświary i kultury' Unia, jak te olog dowodzi czytelnikowi, w ni-
( 7ylll llic zagr2lża (Jkrairicorn i Białortrsinom, co rvięcej - walka między
rrllit:ttlli i prawosławnymi nie jest warta tego, abyśrny ,'rny, Ruś, jedni
,lrugich plzeklinali: ojcowie syn w, brat brata, syllowie ojc w". Smo-
ll ),Cki, ostro Ętykując wsp lnotę prawosławną w ostatniej ze swych prac'
rvy'rlrurc'j rve Lwowie w 1629 r. pod tytulem Exethesis (Por wnanie)1| , pod-
I.lr'ślr je.; najważniejszą wadę _ brak zdolności do wewr-rętrznej odnowy:
l l\W'illta rrie robi postęP W cerkiewny porządek nie ulega stabilizacji, wszyst-
l r l 76512ję ,,po stat_emu'' , to znaczy w stanie konserwaryzmu i degradacji,
l' rril'yclr uosobieniem są w oczach autora ruskie,,stare dobre czasy',.

I)rzedstawicielern przeciwnej orientacj i był rraj bardziej utalentowa-
rly 1lisarz ruski owego czasu,Joan Wyszerrski' rodem z Sądowej Wiszni
rrrt'c]aleko Przenryśla. V/iadomości doryczące jego biografii są nadzwy-
, z;r j skąpe: urodzil się między 1545 i 1550 r';mieszkałw Łucku, Lwowie
r ( )strogu; prawdopodobnie został postrzyżouy na mnicha w klasztorze
rv l ) ubniach na V/ołyniu. około 1 576- 1580 wyjcchał na świętą g rę Atos
rr.' ( il ecji, gdzie żyI jako zakonnik, a pod konie c życia jako asceta-pustel-
rrlk (zmarł ok. 1620 r.). lVciągu tego czasu Ukrairrę odwiedziłjedynie
l .l'/, - w 1604-1606 r.'V/ezwany do Powl-otu do domu, ponieważ wynlaga
lt't'tl ,,o.'"o'*'anie ludu'', odpowiedział kategorycznie: ,,Czyż jaz ludem
',lrllly brałem, czy odpowiedzinvorzy|em [...]. Po c ż mnie oczekuj4?''

B 
fProtestotia Przethuko Soborowi tutytn roku 1628 ue dni Augusta Miesiqca, ruKiiouie

,\ l,,tt,tstcru Pieczerskiru obthodzoncmu, utzyniotd pztz ukzytudzoncgo na nin Me!etiusa sntorrzi-

l(r.rk w1629-rcd.l
||l 

|Exęthcsis abo Exposlttlatia to jest, Rospratua nięd4 Apologią y Anlidotem o ostanek blę-
,l,,tt iona.
ltt :t islso_

t',t l" Na-
t ttltt rum,
Iu' rv 1629-rcd.]
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Każdy z szesl1astu zachowanych urwor wWyszcnskiego, napisarrych
walle
inte-
o ich

og lne nastawienie, to triezależnie od tego, czy pustelnik z Atosu z nie-

zr wnanym artystycznym tempe ramentem gromi władyk w-odstępc q
czy ciska $ omy na ,,zdechły trup'' Kościoła rzymskiego, czy z uniesieniem

głosi pokorną głupotę jako przeciwwagę dla ,,łaciirskich baśni'" jego stano-

wisko jestjasne i proste. Niech ,jak ślina'' przepadnie wszystko, co llarusza

,,dawne obyczaje,,. A te z kolei mają oparcie w zachowatriu ,,rrrskiej pro-

stoty'' po(l hasłem ,,lepiej w domu w pobożności, nawetjeśli niewiele wie-

dzący, siedźmy'' niż mielibyśmy się narazić rra ,,ogieri piekielrly'''

Wyszenski, tak bardzo oder-warry od wsp łczesnego mlr życia, tak

b ezgr ani cznie u tale ntowany j ako mistrz fi l i granowe go s łowa, rep re ze n -

tuje radykalną postać prawosławnego konserwatyzmu, dla kt rego sym-

bolem wiary był powr t do nieistniejących już świętości bizantyjskich.

Szlachtą i mieszcza 'stwo u obronie prawosławia.

Gdy teologowie wymieniali salwy sł W szlachta i mieszczanie zna|eź|i

własną taktykę działlnia na zwykłej dla siebie płaszczyźnie: w sejmowej

opozycji i korporacyjnych metodach oporq' E-Popeja walki sejmowej

'wok ł problem w, dotycŻących unii, trwała od 1596 r' do sanrej Chmiel-
'nirrryzny,powtarzając 

się jak refren na każdyrn sejmie i praktyczrrie w każ-

dej instrukcji sejmikowej' Co charakterystyczne, właśnie w tym okesie,

na fali og lnej aktyvmości obyłvatelskiej , po raz pierwszy rozpoczęło się

akrywne życie parlamentarne WoĘnian i Kijowian' Po raz pierwszy ini-

cja!-wę z ich strony dostrzegamy na sejmie w 7597 r' Ton r-radawał, jak

można lię blq spodziewać, książę Konstanty ostrogski, kt rego sena-

torskie_prżem wienie na długi czas stało się ideologicznym credo ruskiej

opozycji. M wiąc o niepokojach, kt re strwożyĘ Rtrś, stary książę szyb-

ko om wił pierwszą Przyczynę (,,grzechy nasze"), aby szeroko uargu-

mentować drugą: naruszelrie prawa przezw|adzę; z winy kr la zlamano

starodawne prawa narodu ruskiego. ,,Nie zapomniał on i o tym'' _ zano-

towal autor sejmowego diariusza _ ,,że niędzy wielkimi ludźmi spory,

złość i nienawiść powstają, a to grozi rriebezpieczeiistwem ojczyźnie''.

UK'ałlrl',l-R uś - TR7' Ed' N t E P>TR z EB Ny, C z Lo N...

Sejrn 1597 r. rozjechał się, nie przyjmując żadnych uchwał. Tym rze-
rt'llricj Ruś przygotowyvała się do następDeElo sejmu. KonstaIrry ostrog-
.'ki w liście do przyw dcy litewskich kalwirrist w (i swego zięcia),Krzysz-
rr lli Radziwiłła, wzywał protestant w do podjęcia wsp lnych działa , po-
lrlcważ zar wno im, jak i prawosławnym, jak się wyraził, ,,nastąpili rra

''zyjc gwałciciele praw i wolności''. W majtr 1599 r. w'V/ilrrie zebrał się
rvsp 'lrry 

zjazd, na czele kt rcgo stanęli ze strony prawosławnych ksiązęta
l(onstanty Ostrogski i Fedor Sanguszko, ze strony kalwinist rv trzej w'o_

1,'wodowie: Krzysztof Radziwiłł _ wilc ski' Jan Abramowicz - smole -
,'ki i Krzysztof Zenowicz _ brzeski, ze strony luteran w zaś - wojer'voda
l'l'zcsko-kujawski Andrzej Leszczyiski. Na zjeździe została zawarta kon-
lt'tlcracja - sojusz dla solidarnych działa .'Wszystkie strony zobowiązy-
rr';rl1' 5ię wzajemrrie bronić przed zakusami ograniczającymi wolność od_

|'lllwiania nabozcirsnv i atakarni na niezalezność d br kościelrrych (cer-
l' re rvrrych), obiecr-rjąc sobie , że dla zaprowadzenia porządku zjawią się lra

|)lt'rwsze wezwanie tam, gdzie rylko pojawiłoby się lriebezpicczerisrwo
rr:rr uszenia ich praw

Do pewnego stopnia przełonrowy był scjm 1603 r., kt ry przeciw-
lrlktln unii przyri sł pierwsze, choć skromtrc strkccsy. "Między innymi
''1lrld władzy unickiego metropo]ity wyłączorly został klasztor Kijowsko-
|'icczerski; zgodnic z dawnym obyczajem, jego archimandrytę miała wy-
l,rcrlć kijowska szlachta i duchowieitstwo. Te ustęPsrwa po pierwsze snva-
lz;rły prccedens, a Po drugic przemicniały Kij w w twierdzę wiernych
, 
'lll-ządklt wschodniego, co w niedłtrgim czasie,.;ak przekonamy się dalej,

z.rsrdtriczo zmierriło trkład walczących sił.

Zrchęceni sttkcesem pra'uvosławtri na kolcjrrym sejmie w 1605 r. prze-

1'I tlwadzili przezlzbę Pose lską projekt uchwały, kt ry gwarantował przy-
lvt(lccnic hierarchii prawosławrrej. Jako zbyt radykalrry został on uchylo-
Il\' |)rzez kr la, a cały sejm znowtr zerwano. Tymczasem większość po-
''|,lW tliczadowolonych z polityki zagrar cznej iwewnętrznej Zygmttn-
r r llI. rra Początku 1606 r. stanęła rv opozycji wobec rricgo.'V/ ciągu roku
, ',lbyly się trzy zjvdy opozycyjne _ w Stęzyc;', Wiślicy i Sarrdomierzu,
r'', lzic sforrnułowano ultimatum dla kr la.'Wśr d innych punkt w wy-
l ( t7lIi'rlo się usunięcie z Polskijezuit w-cudzoziemc w, a także przyvrćl-
, ,'llic Kościołowi ruskiemu obr_ządku wschodniego jego poprzedniego _ 

'

'l'lttlsLl. Thk rozpoczynał się rokosz Zebrzydowskiego; w skład frakcji

'llrlierkowelrej w iokosztr ił'choclziła szlachtł kijowska, wołyriska i brł-
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cławska, kt ra zredagowała punkt o ,,religii grcckiej'' do ,,artykuł w san-
domierskich''. Jego treść nie wywołała sprzeciwu r wnież u rokoszan-
katolik w, a kasztelan Piotr Stabrowski podczas omawiania wygłosił go-
rące przem wienie o ucisktr wiernych obrz:1dktr wschodniego.

-.K{9l, god3: się nl spełrlienie cześci 
1łdari, 

co do unii zapropono-
wał wariant kom jlrom is owy: ob iecał, zc wiaĘc)' riniććy pozos,t^ną Przy
'wladzy clo śmierci krzclcgtl z lrich, a dalej stanowiska dtrchowrrc będą
nadawrne jedynie osobom ,,narodu ruskieco i prawdziwej religii grec-

. klejll,jednakze bez fornr;rLic'j lilavidacji aktu unii. Na sejmie 1607 r. punkt

. _tcn_.zostll wlączony do trclrwlrly seJmoweJ. Wk lewskirn przyrvilcju.
wydanym dla jej potwiciclzctlią o[ł'.z.no prawo <religii greckiej> do
swobodtrego odprawianil tlabozcIistwa i gwarantowano, że w przysz|o-
ści hierarchowie będą zastęPowani zgodnie z dawrymi zwyczajarni.Jed-
nak w tekście tlclrwały scjlllowcj i prz1rvileju z^wart^ była pewna dwu-
znaczrlość-. dokumerlry tc llie ogłosiły przywr cenia Kościołowi ruskie-
mu poprzedniego stattls c1tlo' tak więc nadal możtra było traktować go
jako podporządkowarly pepic'zowi, a nie patriarsze. Dlatego wok ł pyta-
nia, kogo należy ulvażać za Przedstawiciela ,,prawdziwej greckiej religii''
nadal toczyły się zacie kłe debaty sejmowe. Zanvierdzenie po śrnierci Po-
ciela (1613) jako metropoliry uniryJ zefa Rutskiego w miejsce obiecanej
osoby ,,prawclziwej religii greckiej'' wyraźnic zademonstrowało, co w prak-

Ę c e oznlczają dwuznac zne sformu łowan ia p rawne.

R wnocześnie zc wznlocrrieniem szlacheckicj opozycji scjmowej do
roli zdecydowanego przeciwnikr unii dołączyło mieszczaristwo. Biorąc pod
uwagę stoPieti rozwoju nriast (por. rozdzia| III' s 1)' nie dziwi fakt, żc od
raztl w tej dziedzinie zaczął przodować Lw w, w kt ryłn społeczność ru-
ska nabrała jtlż sporego doświadczenia, działając w organizacjach obywa-
telskich, dzięki kt rym wywalczyła sobie miejsce na ziemi w konktlrencji
ze Lwowianarni-katolikami: Polakami i Nicmcami. Miejscem, w kt rym
skupił się nowy ruch, stało się Uspie skie Bractwo Cerkiewne przy cerkwi
Zaśnięcia (V/niebowzięcia) Matki Bożej w ruskiej dzielnirymiasta. Podobne
bractwa istniaĘ takze w innych miastach zachodniej Ukainy, na'V/ołyniu
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i lJialortlsi. Pierwotnic zajmowaĘ się działalrrością dobroczyrlną i opieką
rl:rd własnymi członkami, kt rzy znilleźli się w cięzkinl Położellitl, kontro-
lrlr.vały przy rytn morłlność swojej niewielkiej społeczności, dbały o za-

1lcwnielrie ksiąg liturgiczrrych, ikon i świec dla świąryni, urządzały śvrzięta

lcligijrrc' itp' W latach siedcmdziesiąrych XVI w. nastawienie prawosław-
ll1'cl1 $1"6tuv cerkiewnych ttległo znaczącej zmianie. Bezpośredrrim im-

I)(llsem była najpra'łdopodobniej potrzeba przeciwstawienia się aktyv'"'iza-

, 1i katolickiego otoczenir, zapoczątkowanejprzeŻ reformy Soboru Trydenc-
lricgo (wśr d innych nowości, wtedy wlaśrrie zaczęły powstawać liczrre
l)l źlcrvva katolickie, tworzollc z myślą o podniesieniu pobożlrości rviernych).
l (tiwtrocześnie na Ruś przenikało zaintercsowanie reformami protestanc-
kiltli, zachwycając sw4 nowością przede wszystkim wykztałcone i mate-
r i:lIllic tliezaleune grupy ltldrlości - szlachtę i nrieszczan.

Ł.ącząc m otyw),,' pl_awo S ławnej reforma cj i'' z pr ze ciw dzi a ł an ie m ka-
rtllickiemtl otoczetliu, lwowskie Bractwo Uspieriskie na początku lat sie-
,le lndzicsiątych XVI w. zaczęło odziaływać społecznie PoPrzCz r,vyPro_

lltlwźInY Protestancki oręż _ wlasną drukarnię. Th pierwsza ruska drtrkar-
rrirr zostala utvvorzona w 1573 r. z inic.jarywy i na koszt bractwa, w czym
rr:r j','liększy udział mieli zunożni lwowscy nrieszczanie _ siodlarz Se ko
l(lrlcrrykowycz i malarz Ławrentij Puchała. w 1574 r. wyszły stąd r w-
lr,lcześtlie dwie pierwsze książki _ Apostot i Bukuar (ta druga, jak zostało

1,r lwiedziane w przedmowie, została po raz pierwszy uł'ożona,, dla szyb-
''zc'j rleuki nłodzieży" (,,rady skorago młade czeskago nauczelr'j"'')' *y-
k, rnrne przez rosyjskiego emigranta, Iwana Fiodorowa Moskwicina.

Ilrrrą dziedzinę działalności oświatowej, w kt rej' podobnie jak
rv 1'rzypadku drukat_srwa, członkowie lwowskiego braccwa znaczflje wy-

1,r zcdzili pozostałe rniasta Rusi, stanowiło szkolnictwo. ZaIożycie|amt
l wtlwskiej Szkoły Brackiej, kt ra powstała około 1585 r' byli lwowscy
rrricszczanieJurij Roharyniec i Dmytro Krasowski oraz haliccy teologo-
rvic: Stefan i Ławrentij Zyzaniowie, a pierwszym rektorem - uczony Grek,
Ąlscllitlsz, tnetropolitaelasoliski. Zadarriem szkoły,jakdeklarowanow sta-
rr lr ic, było uczenie dzieci ,,nauk chrześcijariskich greckich i słowiaI'rskich''
l lil,iwnynr celem - ,,aby pijąc z cudzych Ęnic wodę nauk obcojęzycz-
r r y. l l, wiary swojej ni e odstępowali''. od 1592 r.' gdy dzięki staranionr kię-
, l,r ( )strogskiego szkoła l1a mocy k lewskiego przyvileju otrzymała prawo

'r'ykl:rdaIlia siedmiu sztuk wyzwolonych, obok język w greckiego i staro-
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cerkiewno-słowiariskiego, zaczęto wykładać w niej r wnież łacinę, a kurs
retoryki został uzupełniony poetyką, co raze'rl wvorzyło cykl studi w hu-
manistycznych (humaniora), kt rymi szczyciły się kolegiajezuickie.

'W ten oto spos b debaty wok l zawarcia unii, a następrrie jej ogło-
szenie, człorrkowie lwowskiego bractr,va przyjęli dobrze uzbrojeni: z dru-
karnią, szkołą, a co najważniejsze z organizacy1nie ustalonymi nawykami
solidarności' Dlatego łatwo zrozumieć, dlaczego od pier'wszych dni po-
wstania opozycji anryunijnej Bract'lvo Uspieriskie staje się jedną z sił na-
pędowych o ogromnym autorytecie, posyłajłc perycje na sejm i biorąc
udział we wszystkich akcjach' kt re organizowane były przez <poliryczny

nar d Rusill, czyli szlachtą Na przyklad przedstawiciele bracnva byli obec-

ni na Soborze Brzeskim, na wileIlskim zjeździe prawosławnych i prote-
stant ww 1599 r.' tra zebraniach rokoszan w 1606 r. itd' Powstała dziw-
na symbioza, nicmożliwa w innych, nie tak drarnarycznych rvarunkach,
gdy durnni woĘriscy książęta korespondowali z <patrami mieszczanamill,
a sz|achtl, denronstrując poparcie, zapisyrvała się do mieszcza skich
związklw (początek tej praktyce dano we Lwowie, a p źniej podtrzyma-
no ją r wnież przy wvorzeniu bractwa łuckiego i kijowskiego, wsp łza-
łożycielami kt rych była zar wrro szlachta, jak i mieszczanie).

Dodać należy, że na wz6r bractwa lwowskiego w latach dziewięć-
dziesiątychXW w. jakgrzyby po deszczu powstają bractwa i szkoĘw in-
nych mi astach : Przenryś lu, S atanowie, Komarnie, Krasnymstawie, Hal i -
czu i in. (łącznie rra Ukrainie pod koniec )fiII - w pierwszej połowie
XVII w. działało blisko 30 brackich szk6Ł, czy|i istniało tyle samo więk-
szych bracwv).

Na Rusi I{alickiej ruch bracki był, og lnie rzecz biorąc' bardziej
narażony rra konflikty niż w dawne.; Rusi Litewskie.j. Suma wzajemnych
preten sj i m i ędzy Polakami-katol ikami i Rusir-rami-prawosławnymi, na-
gromadzona w ciągu dw ch wiek wwsp łżycia,wvorzyła tam środowi-
sko i bez tego wybuchowe' a iska skrzesana Przez unię rozpalała ogie
szybciej rriż gdzie indziej. Napięte stosunki jeszcze bardziej zaostrzały
akty przemocy, popełniar1e przez zbyt gorliwych (a szczeg lnie nowo
nawr conych) katolik w, kt rzyw imię ,,zbawienir dusz'' zamienialicer-
kwie w kclścioły, bezwarLrnkowo żądali obecności prawosławn'lclr na ka-
tolickich nrszaclr, bluźnili w świątyniach, zabraniali ruskich procesji cer-
kiewrrych. Na nastęPsrwa nie było trzeba długo czeklć-' dobrc sąsieclzcwo
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('r ;-lrzynajmniej tolerancyjne wsp łistnienie) przemieniło się we wro-
ritlść Lwowscy mieszczanie, zwracając się w 1609 r. do kr la, pisali:

,,Uciemiężenijesteśrny my, nar d ruski, przez nal d polski, jarzmeln
cięższym niż niewola egipska, gdzie nas choć bez mieczl, ale gorzej
niż mieczem, z Potomstwem naszym gubią, zablorriwszy nam zysk w
i rzemiosł [...l, z czego rylko człowiek żyć by m g| tego nie może
Rusin na rodzonej ziemi swojej Ruslaej używać, wtym to rrrskim
Lwowie [...]. Gdybyśmychoć niemym bydłem byli, albojakimi owca-
ni, przecież byśmy do 'Waszej Kr lewskiej Mości wołać musie|i'.

A mniej pokorni Chełmianie, co widać ze skargi przedstawicieli ka-
rolickiej społeczności Chełma z 1619 r., bylijuż ,,gotowi wszcząć rozru-
, |ly", zwieloznaczną pogr żĘ zapowiadając byĘm dobrym sąsiadom:
,,|t'szcze zobaczytny, kto nas będzie zasta'wiać".

{ )łl wyśuięcenia metrcpolity pod osłoną sząbel kozackich
, l o I eg al i z acj i metrc1l olii prau o sł awnej ( 1 6 2 0 - 1 6 3 2 ) .

Sygnałem dla przebudzenia się Kijowa było zdobyte lra sejmie 1603 r.

r l zl tanie prawa klasztoru Kijowsko-Pieczerskicgo do niezależności od
rrllickiego metropoliry. Do klasztoru powoli zaczął nap\ywać kwiat w-
r zcsllej eliry gromadząc się wok ł archimandryty-lwowianina, prawdo-
l'( )(l obnie wychowanka Kolegium ostrogskiego, E|izjusza Płetenecki e-
l',r l, kt ry otrzymał tę godność w 1599 r. dzięki protekcji księcia Konstan-
l('go ostrogskiego. Płetenecki (poł' XVI w. _ |624), n^zywzny przez
rvsp łczesnych ,,uczonych ludzi schronieniem i promotorem nauk'',
r ;,(lźniej jego nastęPca w archimandrii 1624-1627, jeszcze jeden kljow-

'' k i l l al iczanin, Zachariasz Kopystenski, dali początek wspaniałemu odro-
,Izclriu się klasztoru - od tamtej pory centralnego ogniska oświary i kul-
rrr y LJkrainy-RusiXWI w.

Krąg intelektualist q zgromadzony wok ł Płeteneckiego, zainicjo-
rv;rl prakrycznie jednoczesne założenie przyklasztornej drukarni oraz
ll lworzenie w Kijowie jesienią1615 r. bractwa i szkoły brackiej. V/ pierw-
',zych dniach no'wego 1616 r. został ułożony pierwszy spis Kijowskiego
llr:rcEwa Bohojawleriskiego (tzn. przy cerkwi Objawienia Pa skiego), do
l'ti'rcgo już w chwili założenia zapisała się ,,niezliczona ilość'' członk w
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rniejscowego duchowieliswa, szlachry i nrieszczan, a wjakiś czas p ź-
niej (dokładna data tego zdarzerriajest nieznarra) r wrrież lretmall kozac-

ki Piotr Sahajdaczny,,z całynl wojskiem''. Ten ostatni fakt przekonująco

przenrawiał do wsp łczesnych: Wojsko Zaporoskie, zapisawszy się do

bractwa, otrzyrnylvało formalne Prawo sPrawowania nad nim opieki.
Na rliebezpieczctistwa, z;wiązane z tym właśrrie ożywieniem w Ki-

jowie, jako pierwszy zwr(lcił trwagę wczesrry unicki metropolitaJ zef
Rutski, kt ry w memoriale z 1618 r. pisał:

,,WielĘ prze szkodą w Kijowie jcst nowe bracwo, zalożone przez schi-
zmatyk rv trzy lata tct'ntt bez przywileju Jego Miłości Kr la' gdzie
zbierają się oni i tldzą [. ] Jeśli bractwo nie zostanic zlikwidowane,
trudno clczek_jrvać czc'goś dobrego.''

Rutski miał racjQ. Kiełki unii, i bez tego nader rzadkie, zostaly bar-

dzo radykalnie wykorzerrione w 1618 r. ptzez rozPrlwę zAntonijem
Hreczkowern (a potcrrr pollo'uvnie - z duchowrrynr-urritą z klasztoru
wTiechrymI_owic, IwllrenrJ zefowiczem ijegoobro cą, w jtem Fedo-
rern Chodyką, kt ryrn Zap<lt'ożcy z nalnowy człorrk w bractwa ścięli gło-
wy w styczniu 1625 r')' Nicliczne irrsrytucje katolickie rrie mogły stano-

wić oparcia dla Ccrkwi trnickic1.

Istniała natomiast w poblizu siIa, dość bliska Ęowianom, kt rzyjuż
od koricaXVI w. w trtldllyclr przypadkach zwracali się do niej Po Pomoc -
Sicz Zaporoska. ogrliwcm lączącyn kijowskich hierarch w i Kozak wsuje
się od 1616 r. klasztor']}cchryrnirowski, położony na niedostęprrych urwi-
skach w pobliżu Kaniowa. Na jego czele stał kiążę Ezechiel Bułyha-Kur-
cewicz,człowick zdecydowalry, wpływowy, o etrropejskim wykztalceniu.
Klasztor, mający status <<wojskowego zaporoskiego>, tradycyjnie był nie ryle
ośrodkiem relig|jnym, ile kozacką rezydencjł na granicy między <ovłościa-

mill i <Niżem>. Tu przeclrowywano wojskowy skarbiec, symbole władzy

hetmariskiej i arsenał, ttl zbierały się rady starszyztry, dzialał szpital dla sta-

rych i ranrrych Zaporożc w. Po objęciu rząd w w Tiechrymrowie przez

Kurcewicza,,,swojego człowieka'' w kijowskich kęgach intelektualnych,
kozacka świąqmia staje się pośrednikiem między Siczą i Kijowem, miej-
scem, w kt rym kijowsry mnisi spotykali się z kozackimiwatażkami, wpĘ-
wając na kozackie głowy i keśląc plany wsp lnych działari. To właśnie
w T|echrymrowie, dzięki księciu Kurcewiczowi rozpoczęło się świadome

wlączanie Kozak w do religijnych, a szerzej - społecznych Potrzeb Rusi.

U rn,u N,ą- Ru Ś - rnz-tc t, N rcpoTRzEB lw, c zLo N. 177

T)ki właśnie układsił sprawił, źe kijowskie koła cerkiewne w poro-zunricniti z hetmanem Sahajdacz
n;r ryzykowny kro
prr.ybył do K1igwą
ptzcz czlonk w bractwa, ducho
\V k l ł s-z-t o-!:z_ę- -Kli o._ws ko. P i ę cz e rs
rvzięla szlaclrta, tnieszczanie i Koz
tI i:rrchy z prośbą o wyświęce
rrrrickich iprzywr cenie tym

aździerniku 1620 r., nocą, w brackiej
Pod l odbyło się potajemne ustano-

'l ', ,onePrzyszczehriezasłoniętychoknach,.', nle zwr cilo uwagi os b postronnych. V/takich otorli nkach Teofan wyśrlrięcił Hioba Btlreckiego na metro-|)( , Melecjusza Smotryckiego rra arcybiskĘa polockie-

***

od potajcInrrego wyświęcenia h
ktrira położyła kres dtugotrwał
tlyllli poddarryrni rninęło dwa
Wybuchla ona z llową siłą, a to_warzy

ilt;

llr

i:;' kto o 
zasu nie poblyskiwala kozacka sza-

rr( og le
|'t' cką oc
1' r I ll l iczlly protes t (Pro tcs tacj ę), oskarżajl
lt;lltldu ruskiego i lriezgodne, pr"*.,., wspieranie odstępc w-unit w,
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kt rzy ,,naruszają spok j święry rujnują d:rwną miłość i zgodę lniędzy
Polakami i Rusią''. Borecki pisze:

'My, cośmy się przyłączyli do Korony na mocy um w, trtwierdzo-
nyclr przysięgą, doznajerrry przelnoc)1 ucisktr wiery posądzają nas o ze-

mieszki i podstępy, kt rych nie czynimy [.'.]' Myśmy nie burrtowni-
cy, nie podżegacze, sięgnęliśmy Po to' cośmy mieli wcześniej, co nam
przodkowie nasi pozostawili i oddali [...] - Boże prawa i zwyczaje,
a talcże sześćsetletnią tradycję [podkr. N. J.].''

ostatlrie słowa są bardzo charakterysryczne dla całego nastawienia

wczestrych polemist w Pamflery i oświaclczenia, wydrukowarre w latach

dwudziesrych, pod względem treści znacznje r znią się od wczesrrych pism

polcmicznych Na drugi plan odeszĘ dyskusje teologiczne lvok ł wschod-

nich i zachodnicl-r dogmat w kościelrrych. Siła słorva i giętkość nryśli są

podporządkowane teraz idei samoutwierdzenia się rrarodu ruskiego, dla

kt rego syrrrbolem jego pcłnc_i hislr',lyczrrej wartości jest prawosławie.
'Wysiłki unit w, jak m wi autor aciresowanej w 1623 r' do Senatu Suplikacji

(prawdopodobnie napisałją wołyiski szlachcic, jeden z najakrywniejszych
działaczy sejmowych, Ławretij Drewynski _'Wawrzyniec Drzewiriski), mają

doprowadzić do tego, ,,aby rra Rusi nie było Rusi'', jednak,,wiara wschod-

rria nie nrożc być zniszczonl illaczej, jak ze n1iszczeoiem narodtl ruskie-

go''. Unia kościeIna doprowadziła do rozclrwiarriajedności polirycznej Rusi

i Korony Polskiej, więc, jak uważa Drzewiriski:

,,P ki j eszcze nie nartrszona j est unia pol i tyczrra, zabezptecza1ąca 1ed'
ność ojczyzny, swobodę, prawa i wolności trzech narod w [podkr.
N. J'] trzeba odrztrcić tę kość niezgody, tę frlszy"wą unię [kościelną]'''

V/ rych słowach po raz Pierws zy wyrażone zostało wyobrażcnie Rze-
czypospolitej jako paristwa nie dw ch, alc trzech narod w: Polski, Li-
twy i Rusi' Se.;m 1623 r., do kt rego zwracał się atltor Suplikacji, podob-

nie jak pozostałe sejmy, odłożył rozwiązanie kwestii religrjnej z powodtt
innych spraw Pa stwowych. Rozgniewalry Drzewi ski, wychodząc z tzby

poselskiej' rzucił na pożegnanieJ zefowi Rutskiemu: ,,V/idzimy, że ni-
czego nie zdziałamy przeciwko wamza życia tego k Ia, ale podczas bez-

kr lewia wszystkimi już siłami powstaniemy przeciwko walI''. Rutski'
komentując ten incydent, zapisał: ,,Śmialiśmy się z tego, bo z tego rze-

Uxn łll''ł-R uś _ T Rz EC L N I E P OTR 7' EB I\IY, C z t'o N'.

, zywiście tylko śmiać się mozna'' Czas pokazał, że ten się śmieje, kto się
,,t 

I ) lL'lc ostatlll...
Śrnierć starego kr- la Zygmunta lII, jak przepowiłdał Drzewiriski,

I)r zyr)iosla gruntowne zmiany. (Jchwalone na sejmie ele kcyjnym w tg32 r.

|'tttttta ttspokojenia obywatclłitu k'oronnych i W I<s. Liteuskiego n.arodu nlskiego
tt' tclivicj !rcckiej będący przez Najjaśniejszego KJM Szuedzki'ego Wadysła-

t t,, t 1; i L, n uszcgo, porwierdzone patentcnl nowo wybt anego kr la'Władysła-
rr',r [V z ] 4 marca 1633 r. zatwierdzily to, co już bez kr_ćllewskiego przy-
rvllcjtr zostało zdoby"tc przez sejmowy op r szlachty, opozycję rnieszcza -
''li;1 iwreszcie kozackie szable. Pr ba sił odbyla się' i Ruś wyszła z rriej

|'tzctnie niona, postrzcgając samą siebie jako trzecią siłę w Rzeczpospoli-
rr'; <clwojga narod w>.

\ 3. Szlachta, prosty lud, Kozacy - wzajemne
p olu iąz dnia i spr zeczno ści.

.\: lachecką kolonizacja ukrai skiego stepu.
l\tlacy w nowo zagospodarowanych regionach.

l'I z;,spieszenie tempa zycia społecznego' o czym bvła nlowa w poprzcd-
rllcJr pal'agrafach, szłow parze z gruntownymi zmianami ,zachod'zącyni
ir'clziedzinie gospodarki od ko ca XM w. Szczeg lnie wyraźnie zazna-
, zyltl się to w południowych i południowo-wschodnich regionach Dzi-
|lrt-lr l) l, a jednym z 

'lastępstw 
była intensywna kolonizacja tego obsza-

l r l Liczba osiedli rypu miejskiego, kt r e powstały w ostatrriej ćwierci XVI
l l,icrrvszej połowie XVII w. wpograrricznych (ukrainnyclr) wojew dz-
trr';tch - krjowskim i bracławskirn -jest imponująca: ponad trzysta. I cho-
l l;lZ w Przewazającej części nie przebaczaly one stu obcjść, czy|i miały
, ']itllo (100-700 rnieszkairc w, to spcłniały or-re funkcję ośrodk w, wok l
l.t,lryclr konccntrowało się zycie. Więkzość z nich zakładana była od razu
lr.r 1lrawic rnagdeblrrskiln, czyli posiadała pewne' choćby llawet uprosz-
, zrlllc tbrtny samorządu, sprzyjające aktyrvności mieszkł c w miasta
rr tlziedzinie handlu oraz ożywieniu rzcmiosła. Na przykład w Białej Cer-
l' rr'i, kt ra powstała w połclwie XW w jako pograrriczrry zamek, a w 1 58iJ r.

r79
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otrzytrlała przywilej prawa rnagdeburskiego, juz w lataclr czterdziestych
X/II w. mieszkało ponad 250 rzemieślnik w r żnych złwod \Y co sta-

norviło około 30% nrieszkalic w.

Dzięki sieci rrowych miejskich osie dli i zagęszczeniu wok ł rriclr lud-
ności wiejskiej znacznie wzrosła liczba mieszkaric w staryclr miast. V/e-
dłtrg spis w |ustrJcyjnych między 1552 a 1622 r'|tczba l'.ldności wzrosła:
w Zytomierz.tr i V/innicy ponad dwukrotnie, w Ostrze - 2,5 raza, w Ki-
jowie - 3,6 ruzy,w Kaniowie - czterokr_otnie, w Czerkasach - nienral pię-
ciokr_otnie. oczywiście żldne z rych rniast, wrym r wnież największy
Ki; w, pod względem liczby ludności nie zdołał dor wnać na przykład
wczesnemu Lwowowi (pod koniec XVI w. w Kijowie mieszkało 7 ry-

sięcy, a we Lwowie ponad 1'2 rysięcy ltrdzi)'Jedrlak og łem demograficz-
ny wskaźnik zaltldlricrria znlienił się nie do poztlenia. 'Według obliczeir
badaczy rv pierwszcj połowie XWI w. na Kijowszczyźnie rnie szkało 500-
550 tysięcy ludzi, a lra Bracławsz czyźnie - 450-500 tysięcy, co nie tak bar-
dzo r żnlło się od wskaŹlrika zaludlrierria'Wołynia (do 700 tys. ) _ regionu
o stabilrrej, wysokiej gęstości zalrrdnienił, w prze ciwieIistwie do niedaw-
tro jeszcze na poły pustej naddrrieprzarisko-bracławskiej <okrainyl>.

Gwałtowny postęp w zagospodarorłrywalliLl teren w południowych
na Przestrzeni ostatniej ćwicrci XW i początku XVII w. nastąPił wskutek
oslabierria zagrożenia rrapadami ze strony Thtar w oraz dzięki protekcyj-
nej polityce rządu, sprą1;ającej llrdzionl' kt rzy z własnej iIricjatywy śmiało
osiedlali się w sąsiedztwie tatarskich szlak w. opieka władzRzeczypo-
spolitej wyrażała się w nadarriu pogralliczny,rn, a w szczeg llrości nowym
miastom ulg podatkowych i celnych.

Jeśli zaś chodzi o budowę zamk w obronnych, to władze Kr lcsrwa,
deklarujące potrzebę ich powstania i lla.'vet niejcdrlokrotnie obiecujący wy-
stawienie ich na własny koszt, nie nriały lra to ani sił, ani środk w. Dlatego
udział k la w akcji kolorrizacyjnej ograniczał się do wspierania indyrvidu-
alnych przedsięwzięć miejscowej cliry - książąt i ziemian. Dotyczy to
w r wnej mierzc ziem prywatnych, jak i kr lewszczyzn, kt rych staro-
stami byli w wczas ukrairiscy książęta, bo to właśnie oni inicjowali i na
własny koszt przeprowadzali budowę (zameczk w)l oraz zasiedlali nowe
miejscowości' Łanvo się o tym przekolrać' przeglądając nazwiska wIaści-
cieli i inicjator6w założenia tniast i miasteczek, kt re pojawiły się lla ma-
pie Kijowszczyzny i Bracławszczyzl'Iy l1^ przestrzeni lat 1570-1620.

Uxnłt'rz_Rus _ TRZECI' NIEPITRZERW, CzLoN'

W telr właśnie sposob itrtensywne zagospodarowyłvanie ziem po-
lit .tlticza przeprowadzano, moźna powiedzieć, wlasnymi silami. Jednak
rr t'l Iwili wybuchtt kozackiej rewolucji zar wno na'Wołyniu, jak i na środ-
l', ,rvcj lJkr_ainie mieszkała spora liczba polskiej szlach ty. Częściclwo osia-
,lI;r otra tu dzięki związkom malżeriskim. Na przvklad jedynic w pierw-
'zL' j połowie XVII w. małźonkowie wo}yriskich książąt pochodzili z po-
r,rrl czterdziestu rodzin polskiej (lub spolszczonej halickiej) arystokracji.
l i y l i to Daniłowiczowie, Zamoy scy, Zborowscy, Kalinowscy, Kaszowscy,
lrrlrliecpolscy, Lubomirsry Mrliszchowic, Potoccy, Sobiescy i inni' Dzięki
u rviązkom rodzinrrym majątki, kt re dorychczas r.v przypadkr-l wygaśrrię-
, l;r kc rejś gałęzi rodu pozostawały w zamkniętyln kręgu ''swoich'', za-
, z!'ly powoli przechodzić w ręce Potężnego i lvpływowego ziemia stwa

1'i lIskiego. Na przykład w ten właśnie spos b Darriłowiczowie Lrtrzylnali
rviclkie wołyriskie włości Siemaszk w, Firlc'jorvie _ ziemie wygasłego rodu
l l,ljskich, Leszczyilscy _ rozległe tereny na Polesiu Kijowskim, należącc
, 

'r 
l lriepamiętnych człs w do l{ornostaj w itd. Zmiany te stały się szcze -

r''i']rlie widoczne Po tym, jak rniędzy 1620 r, a połową XWI w. jederr ze
, lr r rgim rĘ$asały i schodziły ze sceny historycznej rody ostrogskiclr, Ko-
l,'t kich, Zbaraskich, Poryckich, Pro skiclr, Ruzyriskich, Łyko-oboleii-
,liich, linia Sanguszk w-Koszyrskich, sokalska linia Czetwertyriskich.

Nowe ziemie, uzyskane przez polską szlachtę drogą dziedziczenia
Irlll Irrałżetisrwa, położone byłygł wnie na'Wołyniu i środkowej (nie ste-

1 
l r l wej ) Kijow szczy Źnie' Natomiast na tereny południowo-wschodn ic,

lll ;tcławszczyznę i Naddnieprzc magnaci koronrri przychodzili inrrą drogą:

1'rzcjmujłc po śmierci książąt wzędy administracyjIre i namiestnickic
\V starost\,Vach pogranicza. Dawało to rnożliwość kontrolowania lokalne-
l,',, ż'ycia, nliędzy innymi skupowatria ziem, kt re zwalniały się wprzy-
|',rtlktr zubożenia lub wygaśnięcia kt regoś z miejscowych rod w. Tc;

''rvrliste ,,administracyjne oblężenie'' przybrało na sile po śrnierci w 1620 r.

l '\t:ltrriego męskiego przedstarviciela rodu ostrogskich, kięcia Janusza,
l' t,lry niepodzielrrie korrtrolowal pograniczny pas Kijowszczyzny, włada-

1 1, w drodze dziedzjczenia stalostweln białocerkiewskim, bohusławskim,
l ,rlliowskim, perejasławskim iczerkaskirn. Te ostatnie szybko padły łu-

1','l lr kilku wpływowych polskich rod w: Koniecpolskich, Lubomirskich,
Z i'' l kicwskich, Kazanowski clr, Kali nowskich. Ich w|adza przybrała naj -
,',,t'szą dla miejscowej ludności postać: dumny magnat nigdy sam nie
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mieszkał na koIictr świata, w pobliżu tatarskich szlak w, więc w rzeczy-

wistośc i starostwem zar ządzali j e go zastępcy (podsta rostowie), kt rzy
,,pamiętali'' i o własnej korzyści.

Nowi wlrściciclc szybko wlączyli się do rozpoczętej jeszcze przez

książąt ostrej walki o ziemie, kt re pod konicc XW w r-rabrały nieoczeki-
wanie duźej wartości r wnież w rych rriegdyś na wp ł pustych okolicach.

Sąsiedzkie Potyczki między książętami i zie mianami na|eżały do codzien-

rrości: kto miał szablę u boku (a szczeg lnie ksiązęcą, wspieraną przez wła-

srrą grvardię), ten wolał rrie dochodzić sprawiedliwości w sądaclr. ostrog-

scy wojowali ze Zbaraskimi i Wiśniowieckimi, Ruzyriscy z Koreckimi
i Tyszkiewiczatrri, Zbarascv z Koreckirrri itd. (na te ,;wojny'' często wy-

prowadzano wielotysięczne oddziały <z ca|ąwojenną artylerią)), a nawet

z bębnami i chorągwiarrri).'Ważne jest jedrrak co innego: dorychczas b,vły

to własne, wewnętrzne ''wojny'', 
po Prostu kł tnie w rodzinnym gronie.

Polscy rnagnaci robili w rzeczyłvistości to sanro, ale ich działania postrze-

gane były1ako wtargnięcie obcycb, zamach na stary ład i porządek.

Poczry magnat w, zbrojny korrryngent zależnej od nich szlachty, sług

i arendarzy, zaz:wyczaj z g6ry l pogardliwie traktujących miejscową lud-
rrość' rlie pozwalały ucichrrąć społccznym atrtagoniznrom, sporom reli-
gijnynr i konfliktom nrajątkowym, wreszcie zwykłym codziennym swa-

rotn' Stlnrę tych rrawarst'tviających się atltagonizm w spolecznych Boh-
darr Clrmielrricki niebawem scharakteryzrIc rv prosry i wyczcrpujący spo-

s b: ,,Polak i spok _j lla Rusi razem istnieć nie mogą''

Wościanie, bojarzy i mieszczanie: specyfika życia i stoslnk w.

Zlzaoranymi ugorarni, stadami bydła, wybudowanymi zamkami stał nie-

my mur poddanych, clrłop w, kt rzy na r wni zziemią stanowili pry-

watllą własność szlaclrry Kategol'ie Prawre, społeczne i podatkowe, re-

gionalrra rozmaitość tej najliczniejszej grupy ludności dawrrej Ukrainy-
lłLrsi były rra tyle r zlrorodne, że trawct powierzchowna iclr clraraktery-

stykr wyrnagałaby od ręb nej książki. o g łem cwoltrc-j ę chłop s nva od cz,a'

s w książęcych do omawianego tutaj okresu moźna prze dstawić w trzeclr

fazach. Picl_wsza to stoprriorva utrata bezpośredniej własności trprawia-

ncj ziemi, gdy rn'proccsie tak zwanej feudalizacji zwierzclrlri właściciel

Uxłl tru,q-R łl.ś - T Rz EC I, N l E P OT Rl LB W' C 7. LO'\i -.

ztt'ttti _ książę albo kr l _ przekazyłvał swoinr zbrojnyrn wasalort we
rv l :r clal rie obszary ziem i, zagospodarowanej przez chłop 6w-oraczy. Dru -
r',.r trl rozciągrrięte w czasie zr wnar-rie wolnyclr rolnik w z nicwolrrika-
lrli, kt rych osadzano na nie zajęrych gruntach; r wrroległe istlrietrie obu
lt 'l lrr gospodarowalria doprowadziło do stoprriowego ograniczanir praw
I r rt ltl posiadającego wolność osobistą. 'V/reszcie trze cia faza to proces przy-

'r 
r;1zy.wenia chłop w do trprawianej zienri, wskutek czego stosurrki pod-

,l'rlrycll z panetn-właścicielern ziemi, kt re dorychczas miały for'rnę ,'opie-
l',r i obrorra,/ daninaza opiekę'', przeistoczyly się w rriekontrolowatre roz-
1,,,I-ządzallie pracą' nrajątkietrt i samym życicm poddanego.

Rolllicza ludność Ulo'ainy przechodztła te etapy nier wromiernie.
W rcgioIlach o stabilnym, gęsrym zaludnieniu, gdzie brakowało wolIlych
',r,'rll, jtlż wXVw fiak na przykład w ziemi halickiej ichełmskiej), gdzie
rlltlz-icj natotniast chłopi dopiero rra przełomie )ff i Xu w. stali się fak-
t1'r znic stf,uem pozbawionym praw'Wprowadzenie podda swva przyspie-
,z,lrlc było r wnież w związku z wprowadzeniem folwark w- nale żących

r ll l p]llł gospodarstw, w kt rych rękami chłop w obrabiano ziemię, pro-
, l r r kowatto zboże i hodowano bydło na sprzedaż' Potrzeby gospoclarki fol-
\\.|l('zncj wymrgaĘ rąk do pracy, więc daniny piclrięźne i w llaturze coraz
, zęściej tlzupełniano pa szczyzrlą- obowiązkową Pracą na paIiskim łanie.

Il wnolegle do przemiany wolnego oraczaw siłę roboczą Postępo-
rr'.rltl ogratriczanie jego praw osobisrych i majątkowych. W szczeg lności
rv l505 r' sejm Korony Polskiej podjął uchwałę, wedłtrg kt rej optlszcze-
lll(' wsi dozwolotre było jedynie za zgodą palla, czyli w rzeczyłvistoścl za-
l'rrlllione' ograniczeniu wolIrości przernieszczlnia się towarzyszy|o caI-
l, l',vite podporządkowanie chłop w jurysdykcji właściciela, od kt rego dc-
, vzli rric lnożna się było odwot}wać do żadnej instancji, nawet kr lewskiej

Jednak ten klłsyczny obraz zniewolonego chłopstwa, o kt ryrn w po-
l, 'rvic XVII w. francuski wojskowy i kartograf Beauplan pisał' przeżylvszy
llr Ukrainie niemal dwadzieścia lat, że los chłop wjest tu ,,[...] bardziej
, 
'1'|;1[211y niŹIi galernik w''ll , nie był wszędzie jednakowy' Stosunki mię-

,lzy petretn i poddarrymi zmieniaĘ się corazwyraźniej w większej odległo-
'', i tlcl rcgiotr w o stabilnej, dużej gęstości zaludrrienia. Chociażby po wo-

tt 
lEryka Lasoty i Mhdma Btaultlana Opi,ryUkrainy,w przckladzrc Z. Stasicwskicj i S. Mcl-

l, l I' 1lLlcl rcdrkcją, zc wstępcm i kolncnarzami Z. Wjcika, warszawa 7972, s.1 1 1 - rcd ]
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łynskiej stronie granicy polsko-litewskiej, w'V/ielkim IGięsnvie Litewskim

prawo doryczące chłop w było o wiele mtriej surowe niż normy prawa

polskiego, obowiązujące wziemi halickiej i chełmskiej. W'olniejsze upo-

wszechnianie się gospodarlii folwarcznej sprzyjało dość długiej dornirracji

w stosunkach między panem a chłopstwem modelu podda snva według

formuły ,,opieka i obrona/ danina za opiekę''.'W ten spos b chłopskie po-

winności ograniczaĘ się do podatku w naturze' Prac przy podwodach i for-

tyfikacjach i <tołokull, cryli jednorazowego' sezonowego odrobku prTyPra-

cach polowych lub gospodarskich (niekiedy częśćlub nawet całość polvin-

ności i dar-rin zastęPowana była podatkiem pienięznym _ czynszem)'

Na Bracławs zczyźnie oraz stePowej i lewobrzeżnej części Kijowsz-

czyźny clrroniczny brak rąk do pracy na niezmierzonych obszaraclr nie

zĘętej ziemi zmrlsza|właścicie'l i ziernskich do szczeg lnie ostrożnej po-

liryki wobec chłop w.'W'arto dodać, że r wnież sama pa szczyzna (tam,

gdzie istrriała) odrabiana była na lśjowszczyźnie nie od <dymu>, czyli

chłopskiego obejścia, ale od <zagrodyll albo <służbyl>' czyli grupy obejść

tak zwanej wielkiej rodziny chłopskiej, w kt rej mieszkało razem kilka

pokole (na stepowej ukrainie <zagrodyD nazywano <chutoramin).'w rze-

czywistości zmniejszało to liczbę dni odrobku, poniewaz ich wykorranie

rozkładało się na wszystkich dorosłych mężczyzlt z ,,wielkiej rodziny''.

M wiąc obrazowo, prakrycznie niewyczerpan e zasoby żyznych, wol-

nych grunt w czynlły z Ukrainy Naddnieprza skiej i Bracłaułszczyzny

(a od koricaX/I w r wnież ziem na lewym brzegu Drricpru) giganryczny

,,odklr za cz,,, ktry wc iągał naj aktywniej s zych przed stawic ieli chłopsnva

inrrych regiorr w. Tb taj,poprzez ucieczkę, przenosił się każdy dostatccznie

odważny i energiczrry wieśniak, dla wolności i dostatku gotowy wyjść na

własne pole, jak pisał w 1593 r', oczarowany fym' co zobaczy|, austriacki

poseł Eryk Lassota, ,,z rusznicąna ramieniu i siekierą u boku''. Ulgi kolo-

nist wbyĘ zagwarantowane przez praktykę <słob , cryli zwalniania rrowo

osiedlająryclr się ze wszystkich podatk w i powinności na okres od 10-15

do 30 lat (szlachta powszechnie stosowała tę tnetodę, aby prapiągnąć chło-

p w do swoich dużych, ale pustych i niedochodowych włości)'

Dobrobyt kolonist w gwarantowała satna natura - zależał jedynie

od ich pracowitości i przedsiębiorczości' Można przytoczyć wiele przy-

kład w godnej podziwu zamożności chłopskiej w tyclr regionaclr, gdzie,

jakjeszcze w 1545 r. nrrjwili lustratorom bracławscy bojarzy, ,.chłop dum-

rriejszy i bogatszy niż pan''. Mirno wszystko, niezależnie od niepor wrra-

Urrł.łllv'ł-R uś - T RzEc I, N ]EP >TRZ EBnw, C z Lo N''

r r rt' l cpszych warunk w życia chłop w kijowsko-bracławskich niż ich braci
rv, llyliskich, aszczegllnte halickich, to właśnie BracIawszczyzna iKi-
l\lws7'Czyzna niedługo staną się zarzewiem konflikt w społeczrrych. Przy-
, t1,ll należy Llpatrywać nie ryle w realiach gospodarczych czy nadmier-
lryttt ttc'sku mas chłopskich, ile w specyficznej mentalności rolnik w stre-
l y s tcpowej. Koloniści' kt rzy własną pracą zagospodarowal i ziernie i wody
llr,'llczpiccztlego kraju, lrie dopuszczali do siebie myśli, że to nie ich'
rr.'.lllkcjonowarra Bożym prawetn własność.Z dr'ugiej Strony, życie w cią-
r''lylll zagrożeniu ze strony Thtarćlw wyrabiało nieza|eżność i odwagQ,

l'rlkrcwną kozackiej' Dlatego nawet ostrożne pr by zaprowadzenia po-
l z.1tlk w pa(lszczyźnianych, normalnych dla wewnętrznych region w
l',tlistwa, wywolywały tu gwałtowlre reakcje jako zamach na wolność.

llrrrym czynnikiem, podsycającym op r chłop wwobec pr b lczy-
lllt'llia z niclr poddanych, byłabliskość świata kozackiego. Każdyprzesie-
,llr'llicc-kolonista tak czy inaczej musiał być żołnierzem, więc posiadaj4-
, , rvtlltlość osobistą kozactwo, kt re rnieszkało na tych właśnie terenach
, 'l,,lk chłop w i uprawiało ziernię, rriewiele się od nich r żni|o. Dlatego
l,'7 ltlstfatorzy pogranicznych kr,3lewszczyzn, nie wiedząc jak zakrł'alifi-
l r lwlć spore grupy ludności, używajĄ na iclr określenie dość dziwr-rego

1.r li tl le pa stwowych dokument w tcrminu - <trieposłuszni>.'Według lu-
''rr'rt'ji z 1622r. takich <nieposłuszrrych> chłop w, rnteszczłn lub Koza-
l ( l\V, l)a przykład w 25 clrutorach starosnva perejasławskiego było ponad
l\',,l:Ic, w por wnaniu z 280 <posłtlsznymi>.'W starostwie czerkaskitn <nie-

1 ', 'slttsznychll na chutorach nrieszkało także ponad rysiąc, a w bohusław-
'l.ltll w dwuIlasttl chutorach mieszkało zaledwic kilka <posłusznych> ro-
,lzrll chłopskiclr. V/idoczne na rych przykłaclaclr sąsiedztwo sprzyjało na
lylr' ścisłemu związkowi Kozak w i chłop w, że nie mozna było nawet
lrr1'ślcć o ich konsekwentnym administracyjnyrn rozgraniczeniu - pr ba
llI'( )k()rzenia chłopa poprzezpa szczyznę stała się r wnoznaczua z ryzy-
l , 

'',vlIą pr bą nałozeniajar_zma na nieugiętą szyję kozacką.

M i l i tarny c harakte r pogra ni cz rl ego ży cia na Kljowszczy Źnie wytwo -
l z1'l szcroki ,,pas ziemi niczyjej" między szlachtą i chtopami, wypełniony
rl u lll r l jotrymi ludźmi wszeIkiego alrtoramentu . opr cz Kozak w żyła tu
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rr,'gtl pojęcia <jako na Ukrainiell, była umowność granic stanowych mię-
,lzy cll'obną sz|achtą, bojarami, mieszczanami iKozakami. Na terenach

l 
l( )l'l xIlicznych, gdzie musieli wsp lnie stawić czoła niebezpiecze swvu'

t r r l t' j scc bari ery stanowej zaj mował czynnik zawodowej solidarności <lu du

,, l,r tliIlego>. Spr_zyjało to wyrworzelritr się specyfi cznej mikrostruktury
''1lrllccZncj, właściwej rylko <Ukairrie> (w wczesnym znaczeniu tego

,lr lrvlr) Możnaj4 scharakteryzować jako mieszaną, szlachecką pod wzglę-
, |,'rlI ttiezależnej pozycji i uświadornienia własnej goclności, bojarsko-
l'( )Z;lcką według rodzaju za1ęć, wyzywająco-odważną zgodnie ze sposo-
l','lrr życia i skaląwartości, wreszcie, co bardzo istotne - mało zrlżnicowa-
l r' 1 1't lcl względem majątkowym. Nie podlega wątpliwości absolutna przewa-

r1,l t:rkicgo stanu w społecznośti pograrricza ukairiskiego lub przynajmniej
'r l li.r-:tilrizowanego elementtl etnicznego. Dlatego nie dziwi fakt, że w kaz-
,l1'lrl kolejn1'rn konflikcie z miejscow1rniwładzaminowej (polskiej) fali osad-

l l ll l wll, kt ra opanowała ziemie naddnieprza skie w dwudziesrych i trzydzie-

'r1, Il lltach XVII w., pojawia się element antagollizmu narodowego.

!\ i : d c zy zna nięd zy rejorm ą Ba torego

, t, t t t i e rcią Piotra Sahaj daczne2o'

'\rltr lrzy p źmejszych kronik kozackich lubią opowiadać, jlk k l Stefarr

l I r r, ll'y (1 576-1586) wybrał spośr d Kozak w sześć rysięcy doborowego
,\llIsk:l, podzielil je na sześć pulk w, wskazał hetmana, nadal insygnia

' l'l, t zęć, wyznzczył pułkownik q oboźnyclr, sędzi w i setnik w, i rra-

l 'r',.rl strzec tatal_skiego pogranicza, 
^zL 

to dał Kozakonl zołd, miasto
r ,', lnyri jako rezydencjQ iTiechrymir w na szpital dla starc w ikalek.
l, r it' l l cllt o Batorym, ukztałtowatr a jeszcze przed powstaniem Clr mie l ni c-
l lr 1''rl' połącz}ła wjedno kilka podjęrych przez władze Rzeczypospolitej

1'l,'ll rrp612ądkowatria kozackiego żywiołu, kt ry od lat czterdziestych
' \'l \v stanowił poważny pow d komplikacji w stosunkaclr dyplomarycz-

''1'' 
Il llliędzy Chłnatem Krymskim i Turcjł oraz Polską, Rusią i Lirwą.
Wc wrześnitl 1578 r. kr lewski pełnomocnik Jalcza Beger zawiera

' ' l rvtlwie ugodę z przedstawicielarni Kozak w, znaną pod nazwąPosta_
,, ,tt,tt'ti : Niżotucąłlti. Za odporviedrrią opłatą r-ra słtrżbę PrzyJęto pięciuset
l ' '', lliilrv; iclr zwierzchnikicm ustanowiono starostę czerkaskiego,abez-

187



188 Roznztar IV

pośrednim naczelnikiem (hetmaneml2 
' 
jak nazyrva go kr lewski prąrvi-

lej i inne dokumenry z tego czasu) -Jana oryszowskiego, bracławskiego

szlachcica z pogranicztlej szlachry oddającej się kozackim zajęciom.

Wspomniany oddział kozacki brał akqnłny udział w wojnie Batore-

go z Moslovą. Zachowało się między irrnymi sprawozdanie z wypłacenia

Irależr-rości ludziom, kt rzy ,,chodzili na służbę Jego Miłości Kr la do

Moskwy'' był to pier-wowz6r przysz|ych rejestr w kozackich.'Ponie-
waż w większości przypadk w obok imielria zapisrno pochodzenie Ko-
zaka' wspomniany rejestr da.;e obraz składu etnicznego wczesrrego ko-

zactwa' opr\cz zdecydowanej większości Ukrai c q był tarn spory od-

setck ludzi z Białorusi (na pewno rłpływ lra to miał fakt, zc działania

wojenne przebiegały właśnie tutaj) oraz nicznlczna liczba Polak w Ro-
sjan, Mołdawian, pojedynczy Niemcy, Serbowie, TataruY, Czerkiesi.

P źniejsze spisy' powstające na przestrzeni ostatnich dwrrdziestu lat

XVI w, stawały się coraz d|lższe. Na przrykład oddział z 1'583 r. |iczył sze-

ścitrset ludzi, a w 1 590 r' zapisano clo ofi cjalnej służby rysi ąc Kozak w I choć

liczby te nie obejnrowaĘ całego ludrr, kt ry zaliczał siebie do Kozactwa lub

rralezał do nicgo epizodyczn'ie, to rejestry sprzyjały utwierdzaniu się wśr d'

Kozak w poczucia odrębrrości od innyclr strn w.

PodejnrowanePrzez Batorego pr byujęcia Kozaczyznyw cugle zdy-

scyplinowanej służby nie przyniosły większych reztrltat w Przekonuj ą-

co dowodzi tego okres ko ca lat siedemdziesiąrych i lata osiemdziesiąte

XW w., kiedy to samowolne pochody kozackie następowałyjeden po dru-

gim. Tiasy tych pochod w były ustalone: do Mołdawii, do Białogrodu

(Akermanu), na Tehirrię (Bendery), na stepowe drogi LewobrzeŻa, na

12 Hctlnan _ od nicnr <FIauptlnann> za pośrcdtlictwcnr czcskicgo łlrcjllnatr> _ na-
czclnik wojskowy.'W Po]scc l-lotowany od lat sicdcr-rldzicsiątych XV w w znaczcnirr wrtaż-
ki oddzial w najcmnych, p Źnicj Zastępcy kr la do spraw wojskowy'cl-r, gł wnodowo-
dząccgo (hetman koronny); picrwszynl hctnrancnl W'iclkicgo Księstwa Litcwskicgo został
w 1 497 r. książę Konstan ry os trogs ki. Jcśl i chodzi o Kozak w to w oficjalncj tc rmi nologi i

częścicj użylvano pojęcia (starszy wojskł Zaporoskicgol' a tcrmin hctmatl zaczęto konsc-
kwcntnic stosować rylko dJa Bohdana Chlniclrlickicgo

Urłalrvx-R uś _ 1' t??' EC r, N I E P oT !ł z E B N Y, C z ŁO N.

I l i r llskic ułusy i nawet drogą morską na Gezlewe (dzisie.jsza Eupatoria).
li, 1ll_csjg, mające na celu powstrzymalrie Kozak w, rrie przynosiły rezul-
t lt,-lw; ltie powstrzymało ich nawet stracenie w 1583 r. pełnomocrrika kr -
l, rvskicgo i pierwszego pisarzaWojska Zaporoskiego,Janczy Bege ra,wr^z

trzy,r.lziestoma Kozakami, oskarzonymi o napad na tureckie umocnie-

'rl'r lll Dniestrze, oraz rozpowszechniarlie wieści, że uczynili to z kr -
l, rvskiego rrakazu.Jako wyraztsty dow d na to, jak bardzo zaporoski ży-

'r'li,l wchlaniał w siebie ludzi, wyznaczonych przez władze do stłumie-
ltt.t g_o, może posłuzyć epizod' opisany w diariuszu sejmowyrn pod datą
| ,li7, kiedy kozacki <starszy>Jan oryszowski zjawił się na sejmie Z Pety-
, 1.1 tIoryczącą niezapłacenia jego rejestrowynl zoldu i podczas3ej odczy-
li'rvrllia usiadł w sali sejmowej (po turecku).

Seria partyzanckich wypad w lat osiemdziesiątyclr sko czyla się, jak
lll()ZIla się było spodziewać, kotrtruderzeniem: na 1589 r. przypadajederr
,' rI:r j''viększych w owym czasie najazd w tatarskich rra Podole i ziemię hł_
Jl, ką, podczas kt rego tatarskie czambuĘ doszĘ do Lwowa, i jcdyrie wsp l-

'lyllr wysiłkiem szlachty i Kozak w udało się je odeprzeć. R wnocześnie

'rlltrtr Murad III zaczął przygotowrvać wielką wyprawę' grożąc wysła-
lll('lll na Ukrailrę 200 tysięcy korrnych i własnoręcznym rłryniszczclrient
l\lv'aczyzny, skoro Rzeczpospolita, jak oświadczył, okazała się bezradna
rvrlbec swoich poddanych. Reakcją natoza'grożenie byla uchwalona przez
''r' jltr w 1590 r. konstytucjaPorzqdek z strony Niżowctfuu i Ukrahry, kt ra mia-
|,r być gwarancją podjęrych przed sułtanem zobowiąza wyprowadzenia
, tyclr ludzi' kt rzy się rra Nizie i Zaporohy bawią'' z dotychczasowych sie-
,lzib. Wpisanych do rejestru zobowiązano do składarria przysięgi, że rrie
l'1'clą samowolnie przekraczać gralricyRzeczypospolitej. Surowo zabroniono
rvc-iągania do rejestrtr wygrrairc w, dezerter w oraz os b skazanych na po-
zll:rwienie czci. R wnocześnie wszyscy pograniczni urzędnicy musieli
r lrwytać i karać ,'śmiercią zgodnie z wojennym prawem'' tych, kt rzy 

',rrr-
''zlrją w Pole za zdobyczą, szczeg lnie poza granice sąsiednich pa stw''.

Z tych, og lnie rzeczbiorąc przemyślanych środk w, jak pisał żyją-
, y w tym okresie jeden z pierwszych kronikarzy Kozaczyzny, Joachim
I'l i c l ski (zr esztąkrewny Jana oryszowskiego)'', nic zupełnie ni e wyszło'''
Z.jcdnej strony wladze nie zdołały zapewnić arri obiecarrego żołdu, arri
lltrzymania' a z drugiej _trudno się było spodziewać, że nieliczna admi-
llistracjł pograniczaporadzi sobie z morzem <swawolnego kozactwo (jak
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zaczęto nazywaćwszystkich, kt rzy pozostawali poza rejestrern i ży|i z tego

samego <kozackiego chleball, kt ry miała wykorzenić uchwała z 1590 r')'

Iskrą, kt ra doprowadziła do wybuchu niezadowolenia, stał się konflikt

międzyjednym z kozackiej starszyzny _ Klzysztofem Kosiirskim a staro-

stą białocerkiewskim, księcienrJanuszem ostrogskim, kt ry siłą przyłą-

czył do lnajłtk w starosr\'Va <pusrynię Rokitną>' nadaną Kosi skiemu

uchwałą sejrnu w 1590 r. jako w1'rragrodzenie zashlżbę' Pocl korriec grrrd-

nia 1590 r. kozacki (starszy), na własną rękę dochodząc sprawiedliwości,

przypuścił udany szturm na Białą Cerkiew, zaglrnął brofr i zapasy żyw-

ności i wycofał się do TĘpola (Tiipilia), gdzieprzygotował się do obrony'

o wcześniejszych losach buntowniczego kozackjego rł'atazki nie wiemy

prawie nic, opr cz tego, że był szlachcicem z Podlasia i do odejścia na

dnieprowy N lż słtlży|najprawdopodobniej kiążętom ostrogskim; wśr d

starszyŻny kozackiej wspominany jest od 1586 r. Podczas gdy Kosi ski

siedział w Tiypolu, wydarzenia (nrozlirve, że niespodziewanie dla niego

samego) przybrały charakter niemałej wojny. Na przestrzeni calego 1'592r

wybuchy kozackiego nieposłusze st\]Va zanotowalro na Kijowszyźnie' Bra-

cławszczyźnie i nawet naWołyniu' gdzie swawolne watahy zaczęły napr
dać na siedziby szlachry

Ponieważ w dworskich kręgach historię Kositiskiego lsvrażano za

pry\'Vatną sprawę ostrogskicłr, rra ekspedycję karną, sformowaną na Po-
czątk1J 1593 r., ruszyły gł wnie nadworne oddziałyjanusza ostrogskie-

go i wczesnego starosry cuerkaskiego Aleksandra'V/iśniowieckiego.'V/ bi_

wvie pod Piątkiem Kozacy ponieśli druzgocącą porażkę (wedlug wcze-

snych darrych, najpeułriej przesadzonych, na polu walki poległo od ry-
siąca do trzeclr rysięry Kozak w; zwycięzcy zdobyli 26 arrnlt i wszystkie

chorągwie). opr1cz podpisania roty przysięgi' co w imieniu całego woj-

ska trczynili Kosi ski i jego pisarz Iwan Kreczkowicz,zwycięzony kozac-

ki hetman musiał osobiście Po trzykroć, ugiąwszy kolatlo, <lderzyć czo'

łem>r] przed starym tr<sięciem I{onstanrynr i jego synami' co należało do

rycerskiego lytr-rału <pokory> wasala wobec suwerena.

Jednakźe niedługo potem pilne potrzeby politykizagraniczneJ zlrru-

siływładze kr lewskic do złagodzenia stosunku wobec kolejnyclr ula_ai -

li ,,tcrquc quatcrqLrc gcnu tlcctantcs popJitc flcxo, ut mos fcrt gcntis, tundelltcs pcc-

tora p:lltnis stlpplicitcr tristi tuncicbat talia vocc'', Pckłlidcs, De billo ołrogialto ld Piantkos

rtłn Ni_rsoli-s

U l<tł'ąlN.ą-Ru Ś _ I-RZEC], NIEP>IIłZEI]v, CZŁ>N.''

'l r, lI rricpokoj w. V/ związku zrozpoczęciem wojny austriacko-turec-
l l, 1 l 593-1606 r' z inicjatywy papieża Klemensa VIII i arrstriackiego ce-
' l r z;r Rtrdolfa Ii Habsburga rozważano plany koalicji antytureckiej.
\V 1lcwlrej mierze liczono r wnież na siĘ kozackie. Idea ligi antyturec-
lr,';,rlclrzuconaprzezostrożnekręgiwładzyRzeczypospolitej'wśr dukrairi-
,l.rr lr rnagnat w znalazLa zwolennika w osobie Janusza Ostrogskiego.
l )l.ltcgo właśnie we wrześniu 1593 r., gdy wojna piętnastoletnia już się
1, ',,1lrlcZęłł, książęJanusz przez swojego starostę bialocerkiewskiego za-

' Ilr"crł Kozak w do wstępowania na służbę u cesarza.Jeszcze wcześrriej,
\\ l( )\llą 1593 r., zPragi na Zaporoże potajemnie przybył poseł ce sarza
!i rltltl]f,r II, Eryk l.assota, kt ry przez porohy został przewieziorry na Sicz
( ll ricszkał tu prawie rniesiąc i opisał p źni ej życie Siczy w bezcennym dla
i r l', t ł l ri i u krai skiej Kozaczy zny D iarittszu).

Jcsicnią następnego 1594 r' na Ukrainę przybył specjalnywysłannik
1' l 

1, i c ski, Chor_wat Aleksander Komtrl ović. Po nieudanych pertraktacj ach
l(()llstantym ostrogskim Komulović spotkał się z jednym z kozackich

\\ |(:lzk w (przypuszcza się' że byi to Seweryn Nalewajko) iwręczył nru
rrl zf61ygfu floren w oraz ]ist papieski. o osobie Nalewajki zachorn'ało
l," llicwiele wiadomości.'V/ liście nadesłanym do kr la na początktl 1596 r.

lll,-'ryjł 611 o sobie jako o zawodowym żołnierzu, kt ry ,,z młodych lat

1,,', lwieloma kozackimi hetmanami wwielu miejscach iziemiach nie-
1'l zy.jlcielskichżył zkozackiego chleba''. Podczas wystąpienia Kosiriskie-
r',' Nłlewajko słuzył jako setnikw dworskiej chorągwi księcia Konstan-
ll 1,tl ostrogskiego, brał więc udział w rozgromienil Zaporożc w pod
l'l,1tkiern. Nie do ko cajasnejest także pochodzenie kozackiego bohate-
r , 'lildycyjnie przyjęto uważać go za syna hrrsiatyriskiego rzemieślnika,
1', ', lrtldzącego z prostego ludu. Jednak jest bardziej prawdopodobne, że
r, ' 1|;111i111 złożona wczesnej polskiej tradycji' kt ra zbiorowo nazyłvała
l,l lz.rk w ,,chłoPstwem'' i ,,zbuntowanączernią", choć w rzeczylvistości
1,l lt'wl,żająca większość s:arszyzny pochodzila ze sz|achty albo na poly
',, |.rt'l l ty - bojar w (rra przykład w wydarzeniach, o kt rych będzie mowa'
\\ ''7yscy kozaccy watazkowie należeli do szlachry jak Mikoszyriski, Ło-
l',', l:r, Szawuła, Krempski, Podwysocki iinni). Podobnie r d Nalewaj-
l ,,rv lJirkowskich należał do bojar w, pozostających na słuzbie domu
t l',tl tlgskich, a jeden z braci Seweryna, Demian, był nawet prot'oszczem

'rl 
l ktlwej cerkwi katedralnej w ostrogu, aktywnie działał w ostrogskim

1,91
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kręgu uczonych i być rnoże był także spowiednikiem starego księcia Kon-

stal]tego. .,--^^ 1ś'c)^ -
Pierwsza wznriatrka o woj sku Nalewajki pochodzi Ż czerwca I59 4 l'

i doryczy r wrrież

wczesnych (sta[s

i Manvija Szawuły
wanemu, hosPodarowi Aronowi, Po

skiej Mości". jego ludzie' ponoć "zgodnie 
z pismem

Jego Miłości s^rza" wa|czyli na'Węgrzech (aksrwier-

dził sam Nal eś pieniądze, a tylko z naszej ry/ce:_k]ej

oclrory"). Wreszcie, je sierrią 1595 r'' zar6wnoZaporożcy Łobody' jak i Na-

lewajki, kt rzY wr cili z
Rejestrowi ntalleź|i

się na zimowe lcze na Po

(stacje)) (surny na utrzymarlie) po m

lewajki i jego żołnie

jego wielorysięcztla
ku 1595 r. zebrała sp ieszkaric w Łtrcka' a dalej na Bia-

łoruś, gdzie dokonała spustoszeir s żczs1y rajdem przez Słuck' Bo-

bru.jskiMohyl w, abypod koniec srycznia.1596 r' zn wwr cić naV/oĘ '

fulinlicjscowaadmirlistracjakrlewska,atriszlachtaniemiaĘdosta-
teczrrej sily do przcciwstawienia się

uzbrojonemu i zahaftowanemu w

szy zdecydowano się na uzycle r

1596 r'wyruszyła w poch d pod

wa Z łkiewski"go. Mrn.wrując i wchodząc jedynie w drobne P:'y:"ki

Nalewajko odelwał się od przeciwnika' przedostał się do Białej Cerkwi

itam połączyI zZaporoŻcami Łobody' Po kilktr poryczkach' w szczegll-

ności po bitwie na uroczysku ost l Kamieri w pobliżu Ti-ypola' gdzie zgv

nęło wielu członk w stal_s zyzny,Kozacy zmuszeni byli przeprawić się przez

o.ri.p. i wycofać do Perejasławia' a dalej w qł1b stepu' Spodziewalisię' że

*o.1rko Z ikiewskiego ni"" odw"Ą się ruszyć ich śladem'Jednakjednemu

, .id"i^ł * hetmariskich udało si, zajść powstaric w od ryłu i zamknąć

wotoczenr nanY

nazwy Ina wła-

1'596 r. toz iowe

{ /rlł tlł l-lltlś _ tttzt,r :t, i\llt|!\ ) tIł/'I:l]N\', ! :ll ( )N I 
().1

, 'l,l,,'zt'tlic krlzlckich tttnocl'licil, wzlnocnionych czterenra rzędanti wo-
.'l t\V, |( )w;lll1i i walarmi zie rrrllymi. W sytuacji Ęzysowej, jak można się
r,1'rl llyltl spoclzierł'ać, r-lległy zaostrzeniu spory między wspomnianymi
\\V7('| !Tr[lpami powstaIic w; wjednej zpotyczek zginął nawet hetman
l| 

'('.,tl()wych 
I'Iryhorij Łoboda, na kt rego padło podejrzenie o utrzy-

lll\i \V'|1lic potajernnych stosunk wz Z łkiewskim.
ltld rlieprzerwanym ostrzałem armatnim oblężeni zgodzili się na

.' 1,l,rrlic Z lkiewskiego, dotyczące wydania przyw dc w. V/śr d przeka-

.''rt ryt'It w ręce hetmana polrrego znalazło się ponad dziesięciu członk w
'|.ll,,'/.yz|)y, w tym Nalewajko i Matwij Szawuła; na znakcałkowitej kapi-
rrr|.rr ji l{ozacy oddawali także armary chorągwie, buławę oraz inne irrsy-

1''r rr.r wojskowe. Przyjęrym przez powstairc w warurrkie m kapitulacji była

' 'l't,'tIlica Z łkiewskiego, ze po z|ożeniu broni zostaną wypuszczeni cali
l ,',lltlwi' Thk się jednak rrie stało.'V/ nagłym zamieszaniu, kt rego kon-
lr,'rrry pow d nie jest do koiica ustalony, zołnierze dopuścili się rzezi
,l l,lzbrojonym juz obozie i' jak zapisałJoachim Bielski,

,'tak ich niemiłosiernie siekli, że na milę albo i dalej trrrp na trupie
lcżał. Jakoż było wszystkich w taborze z czernią i z żonkami na dzic-
sięć rysięcy, kt rych nie uszło więcej p łtora rysięcy [...]'''

Zr clła oficjalne z relacjiZ łktewsklego, kt ry starał się unrniejsryć ten
rrr,'zl.l1n rycerski inrydent, szacuj4 liczbę ofiar na ,,kilka dziesiątk w os b'',

,''rllltyclr ponoć w zapale zemsty przez węgierskich i ruskich najemnik w.
'lakzako 

'czyła się pierwsza prawdziwa wojna Korony Polskiej z Ko-
.'.rli:rllri. Szawula i rcszta zaporoskich watażk w zostali straceni tego sa-

rrrr'rlo lata we Lwowie, a Nalewajkę po trwającym niemal rok śledztwie

1','t'wiartowano w'Warszawie 1 1 kwietnia 1597 r. opisując śmierć Nale-
rr'.r 1ki,Joachim Bielski podsumował: ,'Był to człorn iek dobry do tego i żoł-
rrrcrz nie ostatni [...]".

Pierwszy po rozgromieniu powstania sejm w 1597 r. ogłosił Koza-
l.,irv: ,,zdrajcami iwrogami ojczyzny" (,perduelles et hostes patriae"),
l llctlnanowi polecił 'wytępić ich do ostatka''. Niewykonalność tej uchwa-



1.94 Rozoz,ut IV Uxnxl,v,s-I{u.ś - TRZECI, NIEPI7R7'EB^y, CZ'Ło N...

l'( l|()zc(5w. Kozak w odnajdujerny r wnież w oddziałach Dymitra II Sa-
l l l ( )Zwalica (1'607 -I 610), a w kr lewski m woj sku, oblegaj ącym Smole sk
rr' l(l()9 r., było ich og łem do 50 rysięcy. V/ kampanii moskiewskiej 1611-
I r, l.) r. jedynie oficjalnie w służbie kr la zapisano 30 tysięcy Kozak w,

' rv tlcldziałach poprowadzonychprzez hetmana Piotra Sahajdacznego rla
l\4r lskwę w 1618 r., abywyzwolić kr |ewicza Władysława z oblężenia pod
lirszylrem, było ich blisko 20 tysięcy. To właśnie sukcesom orężakozac-

l' l,'tltl (a w szczeg lności dzięki dow dztwu Sahajdacznego w kampanii
l t 

' 
l |t r ) Rzeczpospolita zawdzięcza rozejm deuliriski z 1678 r', zgodnie

.' | . t tirym udało się odzyskać utracony niegdyś Smolefrsk, Czerrrih w i zie-
r,lrq' sicwiersĘ.

Najbardzie1 przekonująco Kozacy udowodnili swą niezbędność dla
lł l,'t'zypospolitej w wojnie chocimskiej 1621 r., gdyw oclpowiedzi rra nie-
ll'l.liącą kozacką partyzantkę i ingerencje Polski w sprawy mołdawskie
llIllill tllrecka pod dow dztwem samego sułtana osmana III ruszyła na

1', ',lll(lj <Leclristanull. Groźna armada 150-rysięcznej regrrlarnej armii (nie
lr' z:1c konnicytatarskiej i oddział wpomocniczych) w lipcu L621 r.prze-
l r,lt zy}a Dunaj. Pod koniec sierpnia stała już pod Chocimiem traprze-
, lrvkt> 35-tysięcznej armii kr lewskiej, kt rej groziło zduszetlie samymi
t, 'zllliarami przeciwnika.'W ostatniej clrwili prze d rozpoczęciem walk do
, 

', 
l,lzial<iw koronnych przyłączyło się 41,5 tysiąca Kozak w z Sahajdacz-

l|\'Ill l]ll czele. 'Warto zauważyć, że w przededrriu wyprawy r wnież suł-
r''rl wysłał na Zaporoże swoich wysłannik w, aby zaclręcali do sojusztr

lrllll. obiecuj4c opiekę dla autonomicznego okręgu kozackiego ze stoli-
' 1 lv l(ijowie lub Kamie ctr Podolskim. Krwawe walki, kt rych gł wny
,lr,z.rr'prz/Qłynasiebieoddziałykozackie,tr'wałyprzezcaływtzesie ,az
' l, ' 7:lw:lrcia pokoju 8 października 1621 rokl.

Wojna chocimska stanowiła aPogeum sławy kozackiej w Rzeczy-
1,,'.' 1,r l l i tcj : Kozak w por wnywano z antycznyrni wzorami męsnva i pa_
Il l( )tyZll1u, nazy''Vano najważniejszymi obroircanri <wsp inej o1czyzny>

1'l ",'tl 
islamską nawałą.Jednak braterstwo broni' kt re połączyło Koza_

| , 'rv z polskimi żołnterzami w walce ze wsp lnym wrogiem, nie utrzy-

'll rlrl się długo. Śnierć Piotra SalrajdacŻnego 10 kwietnia 1622r. od,
l lll ( )t|'Zynlanych w kamparrii clrocimskiej przyspieszyła rłybtrch rvro-
|', ','l l, (l() tej pory Powstrzymylvanej dzięki talentom dyplonratycznynr
I , ',,,r, kicgo hetmana.
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Walka o samostanowienie. Wojny koząckie lat 1625-1638.

Podczas pogrzebu Piotra Konaszcwicza-Sahajdacznego sławiotro go w uro-
czysrych, choć niezgrabnych wierszach żak w Kijowskiej Szkoły Brackiej
jako ,,sławnego rycerza" i ,,prawego hetmana|', godnego ,,nieśmiertelnej
sławy''' kt ra,,nigdy nie zgaśnie w milczeniu, dop ki Dniepr z Dniestrem
w rybę bogate pĘnąć będą''.

Wiadomości o pochodzeniu i młodości lretmana są dosyć sĘpe. Praw-
dopodobnie urodził się w 1577 lub 1578 r. w rodzinie Konaszewicz w-
Popioł w, ruskiej szlachry spod Przemyśla.'W latach osiemdziesiąrych-dzie-
więćdziesiąrych lczył się w ostrogtl ,przed 1600 r. wyruszył naZaporoże.
Początek sprawowaniaprzez niego władzy hetma skiej przypada na okes
między 1605 i 1610f. Żdecydowanym przyr,v dcą kozackiego świata Sa-
hajdaczny stał się po 1614 r., kiedy to pod jego dow dznvem przeprowa-
dzono kilka wielkich w}?raw morskich o niesporykanej dotąd zuchwało-
ści:w 1'674 r. na port Synopę wAzjiMniejszej;w 1615 r. na przedmieścia
Starnbułu, gdy sam sułtan z okien swego pałacu widzial dym pożar w
wznieconych przezZaporożc w, a w walce z flotą turecką wzięto do ni'e-

woli tureckiego admirała i opanowano kilka galer; w 1'616 r. na Kaffę oraz
drugą - na Ti_apezunt i wybrzeża Bosforu. Echa tych wyPraw niosły się po
Europie dzięki mieszkaj 4c}m w Stambule etr ropejskim dyplomatoml_Ko-
zackie zwycięstwa byĘ we wspomnianyclr pracach traktowane jako triumf
chrześcijariskiego ducha na d przerażającym imperium muzułma skim'Jeśli
chodzi o Ulo_ainę, to morskie wyprawy Zaporożc w nie tylko były trium-
fem nad światem <bisurmariskim>. To właśnie od rrich rozpoczęło się tvvo-

rzerrie symbolu bohaterstwa narodowego, kt ry nabierał kztałt w niemal
z dlria na dzieri, kojarząc się z obrazem rycerza-Kozaka.

Pod ochrorrą Wojska Zaporoskiego za czas w Sahajdacznego został
dopełniorry r wnież ważny społeczrrie akt, kt rym było przywr cenie
prawosławnej hierarchii cerkiewnej (patrz $ 2. tego rozdziału). Po raz
pierwszy kozaczyzna w osobie hetmana ogłosiła się oficjalnym rzeczni-
kiem odrodzenia ruskiej cerkwi, a stąd r wniez narodowego. Nagłe na-
wr cenie na łono Kościoła stepowych rycerzY o kt rych całkowicie po-
ważnie twierdzono, że są ',religiorris nullius'' (,'żadnej wiary''), wymaga-
lo uzasadnienia. R wnież samo'W'ojsko Zaporoskie na Początku lat dwu-
dziesrych X/II w. było już tak potężną i uporządkowaną wewnętrznie
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''rl.1 zlllojną, że niemożliwością było uważanie go, jakwcześniej' za <swa-
rr 

' 'łIr;c' kupy)) awanturnik w nieznanego pochodze'ia. Metrop"olita Hiob
l|' 'l1'1'|ęj w swojej Protcstacji (l62l),dotyczącej potajemnego wyświęcenia
1'r'rr'tlslawnych hierarch w, położył nacisk na fakt, że udriri korr.,*,
rv rt. j rkcji nie jest wynikiem agitacji Cerkwi:

,'My 
nic kierujemy sercami i pomysłami Kozak w. Kieruje nimi Pan'kt ry sam wie, dlaczego zachlwu'e te ostatki dawnej li..i 1p"lt.N.J.l".

l{ozacy, jak twierdził Borecki, to nie bezładna zbieranina, ale:

,.l)lcn-rię uczciwego ludu nrojego
Morzu Czarnym z g..ckim kŁl
r:rlodu, kt ry za r
ttlorzrt i po lądzie,
sturrynopol. To ci s WłodzimierzaWielkiego, świę-tcgo władcy ruskiego, zwyciężali cję, Macedonię i llirii. i.h tol)l_ z zWodzinierzem chrzcili się i wiarę chrześcijari-sk od konstanrynopolita skiego Kościola i po a.is łzirnw chrzest przyjmująi żyją', '

|:rk widać, chodzi w tym tekście nie tyle o refleksje nad przeszłością,
l i l ( l |)()łączenie Kozak w, dorychczas traktowanychjrko mierzrninę awan-tllrllikćlw r zn epową zbieraninę>, z uRusiąu, czy|i
rr, l, l1,y1;dp ję11ie 

do reprezentowania <ruskich> inte-
l,'''rlw. TcZa ta, owie, okazala się na tyle ważka, że
l I' l l \'( ] I In iast podchwyci ło ją wyksztalcone duchowie stwo prawos ławne
' llr'1itl |ę1xjrr. WWilnie w 1622r. wydano anonimową pracę Eletrcllus,
1" " 

lkl'cślaj4cą rolę Kozactwa w konfliktach relig|jnych' a w 1625 r. wa-
ll r zlttlść Wojska Zaporoskiego s|awił w pelnym przepychu' barokowym
|" "'rlI:rcic Lalriryn't wychowanekAkademiiKrakowskie.,, Bi.łor,rri.r, p.ry-''.'ly l cktor Ęowskiej Szkoly Brackiej, FomaJewlewicz.

LJwldze oponent w nie umknęły z agrożeniapłynące z sojuszu Ko-.'l, /y,'y z Cerkwią. Unicki metropolita połocki Jozafat Kr]ncewicz',\ l(':]2 r. wskazywał zagrożenia płynące z n,eprzemyślanego wykorzy-
,t rlrt;r kozackiego oręża, ostrzegając, że ,,p6źniij,wzgard'ziiszy Bogi.m,
;r 1'r l 1lt)ll)xŻźllicem [kr lem] i własnym sumieniem odważą .ię ,r" irięL-
' , ,lziclll, ttiż odważy| się Nalewajko''.
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***

Na spełnienie się przepowiedni Kuncewicza nie trzeba bylo długo

czekać.Po śmierci sar4arJ^.go powodem pierwszego konfliktu była

ingerencja Z^porożcał * 
'o"i^l''x" ^::F!yb 

trwała wojna między

braćmi Mehmedem i sz^tli'"m c'rejami' V 1'624 r' Stambul podjął pr -

bę pozbawieni' i't'' ou" *i'^a'y' ^*t"dy "'aw": -M"Lrn'd']* 
r'-*-:"

zwr cili się o pomoc do Siczy''wio sną1624'r' oddział kozacki wyprawił

się na Kaffę, a w lipcu *l'p"'"' podczas gdy flota turecka wyruszyła na

Krym, aby rozgromić ni'|oto"'i'n *"."t1' zaporoska florylla trzykrot-

nie dokonała desantu w okoli'"'n Stambułu' paląc i grabiąc' Akrywność

Kozak w zaniepokoiłl warszawski dw r' Kroplą' kt ra przepełniła czarę'

była reakcja Z^po'o"i** ząa"ni' k la' aby zaprzestali morskich wy-

praw (wiosną i latenr 1625 r' miały miejsc e aż trzy kolejne najazdy na

brzegi Bosforu)' si"* olpowiedzi d"""'1 l"ol'*skiemtr posłaricowi zu-

chwale podkeśliła, ze wie o 
"godzie "Ył6bzsułtanem'" 

ale 
"Kozacy 

z suł-

tanem'' ugody nie zawrerali' 
_ _-.l:^-t :_ Q n,cierv źr

W połowie września 1625 r'wojska koronne w liczbie 8 rysięcy żoł-

nierzy pod ao*oa'*"- t'"'*u''" ko"'on'ego Stanisława Koniecpolskiego

szvbkim marszem ruszyły na lJkrainę,-a w polowie pażdziernlkldotarły

;3TJ'J;"''** fi; się w niewielkre poryczki z oddziałami kozac-

kimi' o kilka dni wypJ'a'iły Niżowc w' kt rych zZaporoża wyPro-

wadził hetman M"k:'ź;;Jlo' D"yd"1ąca birwa rozegra|l się między

19 a2'października'|,*u r,.",r*"ątko*o nad rzeką Cybulnik koło Kry-

lowa, a potem kołojezioraKurukowcgo na uroczysku Ni1|źwl1diyŁozv

(naprzeciw ob".."go K""'nie czuka)' doĘd wycofał się Zmajło' Szturm

na ob z kozacki nie zako(tczył się sukcesem 'więcZ}października 
Ko-

rrie cpolski ,ro.oporro*rł zrwi.sz.ni. broni. Kozary złożyli przysięBQ, a tla

pożegrrarrie, w -o."''"'' rozstania' hetnran koronny ''przyjmował 
i ugasz-

czlł" starszyznę kozacką w swojej lsvaterze.na znak ostatecznego zl'wtcia

pokoju: Ugoda l'u'oLo*'t"-'-ni'J""ł' "j'str 
do 6 tysięc'' *::Y ^-

;;;';Ń;. do spalenia cz łen i zaprzestania morskich wypraw' nteutrzy-

mywania stosulrk w z obcyrni paristwami 
.i 

lr ewtrącania się w sPrawy

miej skich i ".*t 
o*y.h *łrd, n''^ *lo ścj ac h>' o:u o_ 

-|:'-11]: Ł". :'j' 
-

stru nie poru'*ior'J"i'"* to'"'ti't" ale rnusiały olre przenieść się do

jednej z sześciu u'il!*""y'n' kt re ogłoszono rezydencjami odpo-
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rr lcclllio sześciu kozackich pułk w: czerkaskiego, kaniowskiego, kor-
' rrliskiego, czehryriskiego, białocerkiewskiego i rra Lewobrzeżu - pere-

I,r.,lrrwskiego.,'
I.Jmowa wystarczyła na pięć lat. odnowienie się polsko-szwedzkiej

\\'( )ltly o ziemie nawbrzeżu Bałryku, trwającej od 1626 do 1629 r'' sPo-
rr,,tltlwało kolejne powiękzenie rejestru, a Potem wydarzenia nabierały

1',,',ltl siłą irrercji. Pod koniec marca 1630 r. około 10 tysięcy Zaporożc6w

1', 'łl tlow dzwvem Thrasa Fedorowicza (Tiiasyły) wyruszyło z Siczy,przy
, ,'1'rlr Fedorowicz po raz pierwszyw kozackiej praktyce zwr cił się z uni-
\\( rs:rlem do wszystkich, ,,kt rzy kiedykolwiek byli Kozakami ikt rzy

1'r'r1ilrą stać się nimi'', wzywając do walki ,,za wiarę idawne wolności''.
l ll'r trspokojenia powstalic w wysłano Początkowo kilka regiment w,

l ll )lc zePchnęły Kozak w nad Dniepr i zmusiły do przeprawy na lewy
l'l z,'g, do Perejasławia. Z chwl|ą dołącze rria armii konnej walki staly się

l,,rr,lzicj zacięte i trwały prawie trzy rygodnie , ale i tak nie zdołano zdo-
l,1, krlzackiego obozu. Dlatego 8 czerwca została podpisana trgoda pere-

1,'. l' rrvska, przywracająca s tan sprzed woj ny.

w 1632 r. kr lV/ładysławĘ rozpoczynając rvojnę z Rosjł, ogłosil
,,',' r'; zy rrab r do rejestru. W wojnie smoleIiskiej, trwaj ącej w |atacĘ t 632-

l {' l' l i Zako czonej kapitu|acją wojsk moskiewskich oraz uznaniem pra-
ir,r l(zcczypospolitej do ziemi smolefrskiej, czernihowskiej i nowogrodz-
l , ' ',icwierskiej, brały udział wielkie siły kozackie.'W szczeg lności jedy-
rtt, lllt zietni siewierskiej pod dow dztwem Adama Kisiela i księciaJere-
rrlrr'11l \I/i(11i6wieckiego działalo ich około 20 tysięcy. Inny oddział pod
,l,'11 1l1|26q7ęp hetmatra Tymosza orendarenki brał udział woblężeniu
',tll, 

'lt'l'lska i walczył pod'Wiaźmą, Rżervem i Kaługą.
'Iylrlczasem na Ukainie ciągle rosło napięcie. W odpowiedzi w lu-

r1 rr r l (l35 r. sejm przyjął kolejną uchwałę' Na jej mocy na ziemie lrad-
,lrr r,'l'lzlttiskie wprowadzano wojsko krvarciane i ustanawiano, że klżdy
1 l ;r ,'ll tlW$ kt ry ,,okazał się buntownikiem, sprzeciwiającyrn się naszym
It, tttl.llltltl-l, swoim naczelnikom i swojej starszyźnie'', będzie karany rra

1,,r,llt' Scjrn podjął r wnieŻ decyzję o budowie fortecy nad pierwszym

|,, '| 
( ||l('lll _ Kudackim, kt ra odcięłaby Kozak w od ich ziemi, zamykając

'|1 
, ,1'r, t lr lstaWom żywrrości i amunicji oraz ograniczylaby wyprawy z Si-

' ,1 rr.r Nltcldnieprze. Forteca została postawiona błyskawicznie, rniędzy
lllll( l |||lr lipcem 1635 r. Nie mniej błyskawiczna była także reakcja Ko-
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zak w. Na początku sierpniaicldclział kozacki pod dow dztwetrr Iwana

Sulimy, powracającY z morskiej wYP

dak, wybił zalog i zniszczyl umocni

warzyszy uj e to i poćwiartowano w

zackiej zemsry._ 
oa tej pory chwile spokojrl byĘ coraz kr tsze' "Stugłowa 

kozacka

hy Kozaczyzl'tę polirycy Rzeczyp-ospoli-

tej atach od wYPadk w w Kudaku'

w zwołana została rada' kt la ogłosi-

ła hetmatrem ułaskawionego towarzys ulimy Pawła Buta (lub' jak go ina-

czejnarywano, Pawluka), kt t1w swoich uniwersałachwzywał Kozak w:

,,Imienie groźbą kary: kto.zwie się naszym towarzy-

szem, ni lhrześcijaiiską wiarą i zlor1'rni wolnościami

naszymi' naszą zasłużyliśmy'''

Tym razem jednak nie odbył się powszechny zjazd arm\i kozackiej'

,' Duż. część ...1.rirowych rrie poparła powsta c w' a l)awet przeciwnie -
wystąpiła przeciwko nim w szeregach wojska hetmana polnego Mikołaja

Potockiego, kt remu powr Dlatego wtaśnie krwa-

wa biwa pod Kumejkami iała miejsce 16 grudnia

1637 r., stała się w pewnej mierze bitwą bratob jczą' pier'wszą z wielu'

do kt rych ażnazbyt"ę't do'hodziło na Ukrainie wXVII w' Siły Buta

do zn"ly dr u z gocącej p orażki' "'*'Iri];; l"łl' -!',lT'[H1r::
rowica koło Czerkas w' Thm' dzięki

hcica Adama Kisiela, rozpoczęły się

tockim, w wYniku kt rych Powsta cY

wydali hetmanowi polnemu Buta iinnych watażk w' Adam Kisiel slo-

wem szlacheckim grvarantował zachowanie ich przy Życiu, ale obietnica

taniezostaładotrzymana.Rankiem,19kwietnia1638,poćwiartowano
ich w Warszawie; schwytanego nieco plźniej setnika Bohdana Kizyma'

kt ry dowodził czterorysię""y* oddziałern na Perejasławszczyźnie'

w pi"rwszyclr dniach sryczniawKljowie hetman polny nakazał wydać rra

halriebną w oczachKozak w śmierć przez wbicie na pal'

Z nastaniem wiosny 1 38 r'Zapor<:że' gdzie zbierały się rozproszo-

rle oddziały, zaczęłoszykować się do nowej wojny' Marcowa pr ba zdo-
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l'y, l:r Siczy zako czyla się porażką. Komisarz kr lcwski, kt ry pr bował

|'l /('l)rowadzić tę operację siłami rejestrowych, wyznal ostatecznie: ,,Ła-
rrvrt' j rvilkienr orać, niż Kozakienr przeciw Kozakom wojować''. Pod do-

'r,,, 
l z t!vel11 nowo wybranego hetrnanaJacka Ostraniry (Ostrzan ina) w dru-

r'r,'; ;lolowie rlarcaZaporożcy wyszli tra lcwv brzeg Dnieprr.r i zwr cili się

" 
,,rIt'ZW4, ryrn razem już rrie do Kozak w ale do całego narodu, nawet

,|,, 1ll':lwosławlc.; szlachry z oddalonych okolic Podola,'Wolynia i PokLr-

' r r l'tl kilku więkzych bitwach, przede wszystkim po czerwcowych rvai-
l r, lr ptld Zołtrinenr (koło tljścia Suły do Dniepru), gdzie powstailcy po-
r r l, ., || 211x62ną porażkę, ostratrica z najbliższą starszyzną i kilktlset Koza-
l lrrll 1lrzcnvał oblężcnie iodszedł rra terytorir.rrn Rosji.

Icclrrak około 20 tysięcy oblężorrych rrie poddawalo się. Na miejsce
| ) 'tl:lllicy wybrany został jcden z bohatcr w wojny Pawluka, Dynritr
l lrrlrilr. 1() czerwca oblężcrri zdołali przejść na lewy brzeg Stlły i okopać

',' 
rr.l clc;godtlyclr pozycjach przy ujściu jedrrej z odn g Dnieprtl, zwal1e-

1., r \ ( : l l'CClT). ob z tarntej szy, ttmocniotry wedlu g sł w świadk w,,od wody

' l, ' \\'(Xly'', wytrzylnalpod nieustającynr ostrzałenr i atrkami szcściotygo-
, l l l l( )\\'c oblężcn ie, czckaj4c na pomoc z Siczy. Jedrlak Kozakom'"viozą-

' \'tl| /.:lPxsy zy\rvności i broni nic tldalo się przebić bez strat._Fitrał kampa-
lrrl l'yl_jtrz lriemal n_adycyjrly: zwycięzonewojskopowsta czc przeke'zalo
lr,'ttll.tttowi pollrernu bro oraz insygrria wojskowe iprzysięglo pokorę.
|'' l l .l7 Picl'wszy lv lristorii kozaczyzny Niżowcy i rcjestrowi z|ożyli wza-

1' rrrrl:1 1ll'zysięgę lrie szukać tra sobic pomsry pollieważ w tej wojnie, po-
,l,'l'rrrc.jrkrvwojnie Pawluka, walczyli po r znych stronach.

l\rcl koniec listopada 1638 r. na uroczysku Maslowy Staw (Masliw
',l l\r'W pobliżtl dzisiejszej Myroniwki) odbyła się uko cowa konrisja z Ko-
.' rl, rtttil. Zgodnie z ordynacją |Vojska Zaporoskiego regcstrotuego w stuzbie

lł ,, 1,pospolitej będąccgo, uchrva|orrą rra wiosnę przez Sejnr ipodpisaną

l 
l l i ( / st:l fszyz,'ęi Ko'..y'godzil i się lla nowe warllrlki swego życia w Rze-

, .'t 1', 'spolitcj. Zlikwidowan:r zostala wybieralrrość na urząd lrennana i pr-ll-

l , 'rr r r lkćlw (micIi ich zastąpić wyzu aczeli przez kr la komisarz i ptrłkow-
lll' \ ./ lcprczentt!ącej wlaściwą linię polityczną szIachty); artylerię i irt-
'r r'llr.r Wo-jsko prze kazywalo w ręce kotnisarza; porwier-dzorro sześcioty-
|',, /lly rcjcstr z podzialem tra sześć pułk w, zgodnie z tlgodą kurukow-
I 1 Wszyscy, kt rzy nie weszli do rejestru, przcchodzili do stanu (pospo-

lrr\,lr,, nrieszczan wpogranicznych rniastach kr lewskich lub podda-

201
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nych. Kudak,kt ry przecinał drogQ naZlporoże odbudowano, obsadzo-

no za\og4z siedmiuset żołnierzami a samąSiczZaporoską ogłoszono wy-
jętą spod prawa.'V/ ten spos b Rzeczpospolita, jak się w wczas wydawa-

ło, przecięła węzeł kwestii kozackiej'

$ 4, Świat poilzielony albo og lny obruz kultury (Jkrainy_

-Rusi w przededniu powstanta Chmielnickiego.

Gwałtowny wicher dziejowy wdarł się nie rylko w życie społeczne. Za-
cięta polemika religijna, przetstaczająca życle wewnętrzne Cerkwi z pry-

watnej sprawy wiernych w kwestię społeczną i polityczną, wyszła.na do-

bre zar wno staremu' tradycyjnemu wyzlraniu' jak i nowo powstałemu

- unickiemu poprzez zwr cenie ich ku reforrnom i ttaprawie.

Kości ł unicki, na czele kt rego od 1613 r' stał wykształcony, mądry

metropolita i dobry dyplomataJ zefWelamin Rutski' wycofał się ze sto-

sowania przymusu, typowego dla czas w Pocicja, ijako pier-wszy skon-

centrował się na uporządkowaniu włastrego podw rka. Najważniejszą

akcją na tej drodze była reforma zakotru unickiego' przeprowadzona z ini-
cjatyavy Rutskiego w 1617 r. Pełr-re posłuszeiisnvo i jednolita reguła za-

konna, obokwzmocnienia dysq'pliny, otwierały drogQ do wprowadzenia

obowiązkowego kształcenia zakonrrik w z nowicjatu w dziedzinie filo-
zofii i teologii. Było to zgodne z zadanian'i zakonlr bazylian w (taką na-

zwę przy.jął zreformowany zakon unicki)' kt rego celem była, podobnie
jakw przypadkujezuit q nie asceza i kontemplacja, ale akrywna dzialal-

riość oświatowa i misyj na''W'spomniana reforma dal ckoŃzroczni e kła dła

więc fundament pod przyszłe podniesienie prestiżu Kościoła unickiego.

Po za|ega|izowaniu własnej hierarchii w 1632 r' w Kościele prawo-

sławnym dało się zauważyć niespotykane dotącl oryrnricnie' obok przy-
czyny obiektywrrej - poparcia ze strony większej części ruskiego społe-

cze stwa, stał za rym r wniez czyntrik strbiekrywny: osoba Piotra Mohy-
ły' metropoliry kijowskiego w latach 1632-4]. Molryła urodził się w dru-
giej połowie lat dziewięćdziesiątychXVI w. w rodzinie mołdawskich ho-
spodar w (na tronie zasiadali po kolei jego wuj Jeremiasz, 1595-1606
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r ,,;r icc Syrneon, 1606-1607). Przez swoje cztery siostry cioteczne, c rki
l l,''' 

1 
l r tdaraJeremi asza' był spokrewn iony z najznakomi tszymi rodzinami

Il ,'r zyp65p6litcj, w rym z rusklmi rodarni książęcymi: Raina Mohylan-
l 

' 1 ',,ślubiła księcia Michała Wiśniowieckiego, a druga, Katarzyna, zosta-
I r ll'ytlłlra za księcia Samr:ela Koreckiego. Po powl_ocie z podrlzy w po-
''llilwllriu wiedzy, rrie mając rladziei na odzyskarrie utraconego przez

l, l, 'llyl w tronu' wstąpił rra służbę do polskiego kr la i w 1'621' r. braI

',,lr l:tl w birwie z T|rrkami pod Clrocimicm' Jednak młodego moldaw-
l r, rll:tt_ystokłtynie pociągała karieralvojskowa' a tymczasem po śmierci

.' ,, I l:r riasza Kopystcrrskiego zwolniło sięjedno z na;bardziej prestiżowych
r tll,ltvisk w hierarclrii prawosławrrej _ archimandrla w Ławrze Kijow-
l rr |)jg62ę15]6e;. Thk więc w 1627 r. Mohyła został wybrarry archiman-

' l l \ l,l , ir w listopadzie 7632 r. zostłł piet_ws zyln zwierzchLrikiem oficjal-
' 

r r , 
1 
l1 7.y1ryp$5one.; rtlskiej Ccr}ovi prawosławncj.
lłl dzicsiątkaclr lat prześladowa i niemal konspiracji na czele tne-

''''l','lii kijowskiej znalaz| się człowiek z rodu dynastvcznego, r wrry
' 

' l , 
'r 

l t' wnych w kręgu najwłżrlle1szych osobistości pafrstwa. Thka oko-
I lrilść rrie mogła rrie wyłvołłć okrzyk w enttrzjazmu' Tiaktowano ją
1 '| ,z,'zęśliwe zrządzenic losLr, syrnbol powrotu utracorrcj wielkości i słł-

' , l)l e z te be prahnet lltrs' lraprawy'' (,,Dzięki tobie praglrie Ruś tlapra-
l ) zwracają się do Mohyły rypografowie drukarni Ławry w pariegi-

, ,l ,l l|ttJonija wc-sctobrninczryn, wiIrszując mu otrzymania godności. Mo-
l I l ,,vstąpił na tron nlctrclpolit:łllly, ivedługwyobraźe autor w, ,,po rze-
i ', Il lt'Z [.'.] po smtttlryclr płztczach",llc teraz jlrz wszystko minęło.Jak
1 ll LlJrllt tarcza, statlic się ,,obror-rą praw rtlskich', i Ruś wreszcie żyćbę-
' I l' w ,'spokoju'', bo Mol-ryłł 

';wszystko dobrze zrobi, dobrze naprawi''.
Ntlwy metropolite rzcczywiście zdołrl zaprowadzić pok j w swoje'j

, ' , , ,.ll lli' a jedrrocześrrie poc1dlł <rraprawieil r wnie ż życie Cerkwi, wpro-
',l,,,ril1c szereg zlrriłtr, clzięki kt ryrrl dokonała się wewnętrzna prze-

' ! l l l l l' l l t r skiej Cerkwi. Jcgo refclrm y wyrlźnie nrają związek z tymi, kt re
1 ' I l ,llliccXVl[ w uzdrowiły l{ości ł rzynrskokatolicki. Podobrrie jak tam,
', Il 1,tlc1staw legły dwie gł wne zasady: wzmocnicnie dyscypliny we_

ll 1rr zktlścielne; i kształtowanie llowego pokolenia dlrchownych - le-
1 l 1 r'"';'|.s262|6onych, errergicznych iprzygotowanych do pełnienia obo-

l 1 | r ll,y duszpasterskich. Temu drtrgiemu celowi podporządkowane byĘ
Illll|)\\,,l('ic oświatowe' zapoczątkowarle przez Kg w, o kt rych będzie
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mowa dalej.Jeśli zaś chodzi o salno życie Cerkwi, cojedno z najwlżrriej-
szych osiągnięć stanowiło uiednolicenie littlrgii i zanvierdze nie w 1646 r'.

llowych ob owiązkowych tekst w l i tu rgi cznyc h, zn anych p od nazw ą Ti'cb -
nyka MohytylĄ .

Z og61nym nurtem katolickiclr rcform, kt re zapoczątkowaly od-
nowę tradycyjnego chrześcija snva po Soborze Trydenckirn, wiele wsp l-
nego mają r wnież starania ukicrtrnkowane na ,,unarodowienie'' Prawo-
sławia (tak właślrie od koficl XVI w. ,,unarodawiaIy się'' polski, czeski
i irrne KościoĘ obrządku łaciIiskiego). Temu celowi służyło llmocnienie
kulttr regionalnych relikwii oraz ikon, cześć oddawatrn własnyrn świę-
rym, wykorzystanie l okalnego obyczaj u ch rześcij a skiegb i td' Za Mohy -
ły wprowadzono w życie cały szereg projekt w, napelniaj4cyclr ż1rvą tre-
ścią świadomość re li gijną ch rześcijanirra-lJklilica, przydaj ąc jej wiary-
godności dzięki bliskości obiekttr kr.r]ttr _ świętego, ikorry, ctrdtl' świąty-
ni. Między innyrni, w drtlkartri Ławry Pieczerskie_j w 1635 r. został wy-
dany Patcryk1s, dzieło jedne go z najb|tższych wsp łpracownik w Mohy-
ly' Sylwestra Kossowa, zawieraj4ry zYwory picczcrskich święrych, w 1 38 r.

_ Teratutgetna Atanazego Kalnofojskiego z opiserrr cud w związanych
z ŁawrąKijowsko-Pieczerską, a w 1648 r. Molryla trroczyście kanonizo-
wał wszystkich picczerskich błogosławionych _ w pieczerach spoczywa-
ło ponad sto iclr rclikwii.

'Warto szerzej spojrzeć rra inicjarywę rnetropoliry doryczącą prze-
prowadzenia w Kijowie (gł wnie na jego własny koszt) szeroko zakrcljo-

rrych prac konserwatorskich, kt re wydźwiglęły ,,z trrroku podzierlri'',
jak w wczas pisano' cerkiew Dzicsięcinną, katedrę św. Sofii, cerkiew
Trzech Świąt, świątynię Spasa (ChrystLrsa Zbawicicla) tra Bct'estowic,
cerkiew św. Michała w Motrasterze'Wydubickim. Btldowle te, związane
z przeszłością książęcej Rusi, byly dla wczesrrych rrie zabytk:rnri arclri-
tektury, ale rnaterialnym symbolem ide i, kt ra przyczyn|ła się do ich po-
wstania. odnowienie kiążęcych świątyir unaoczn iało ci ągłość tr'adycj i,

a tym samym przemieniało się wpotężną akcje ideologiczrrą (nie bez

powodu wlaśnie w rym czasie po raz picrwszy z1lllotowalro przekonanie,

]a Księga z tckstall-li nabożcriswv kościclnych i spiscm porządktt prowadzctlia <trcbl,
czyli nkich lub inIlych llodlitw i obrzędćlw

15 [Dzicło to zostalo wydallc w tłttmaczctliu na język polski - rcd ]

lll/lllilliiltilriln,,,,.,,,,.
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" ' ' 
ll lp ki w ,,Swiętej Sofii stoi nlur lrie zbtrr zony zMatką Bozą-orant_

l '1, cltlp ry będzie stal iKij w'').

***

C)d rrowa życia kościc Ilrego przebi egała r wnolegle z reformatorski-llll Żlll i:Il-} ic szkolnictwa, na kt<irego irclraiczność i;; 
"^l'o( t:ltkll,\vyroa JT.",Tii::,ffiJ ff;'il:,.".i:,ili;"#j:,lzrt.t.k

l', ',lstę. 
toryk'

| ,,1111.11_ Począ
adycją

r rr lrrci lnowa, ,ort"J puiurony w Kolegiunrr r,rr',rqskirn, gdzic po rrz pictws
I r, ;, 111s(i siedeln sztuk wyzwcll
l| \,( l llctykę, gcometrię, astronotrri

''t'r I l l-ccrkiewno-słowial-rskicgo z ł
lll,l r'lcn1ę111$w filozofii i teoIogii n
l 

'l' 
tcl' ściśle refornlatorski. V/ ślacl nr ostrogskiego poszła r w-

:;: "o"'' lrvowska' ciesząca się Zynl autorytetem pomiędzy

,1,,r rec 1559 r. jako,,grecka iru_

.,r r''l i potządk w'', jednakjuż od 1593 r.

,r l,zrv.lonych 
ie laciny oraz cyklu sieclmiu sztrk

()stateczllie latern 1631 r. piotrMohyia. w wczasjeszcze archiman-
'll1'r:l kijowsko-pieczerski, r wnolegle do istniejącej ocl 1615 r. SzkołylIr'l' kicj o prot'ilu <grecko-słowiariskimu o,-o.rił *ir', ".'.'"'' 'i''-
l l'rszttlrtrą, po raz pierwszy w prakryce oświary prawoslawnej otwarcie\\.'(rt()wall 

h organiz
''; 

', 'sćl|l od 1'632 r. t

lll''trll-ię sły m Kijows
, ,,,'sIlyclr <(Jlrirversytetem> albo ł<Ak
.l lr'1irl p;2pyilcju rra wykładanie lrau
'', 'lll i tcologii, co oficja|Iric tlczyniło[
lr1'l.r zll swego życia nie zdążył zd'obyć (po raz pierwszy został on nadany
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w akcie unii hadziackiej w 1658 r., a p źnie1potlvierdzony <gramotami>l

Piotra I w 1694 i 1701 r.).

IJ mocn ie ni u więz w, łączący ch tr krairiską praktykę oświ a tową
z praktyką europejsĘ, sprzyjało r wnież zorganizowanie pod koniecXVI
iw pier-wszym trzydziestoleciu XWI w. sieci kolcgi w jezuickich. Dar-
mowa nauka - cecha charakterystyczna szkolnicwva jezuickiego - przy-
ciągała do nich wielu młodzi e6c w z niczamożnej szlachty, takźe prawo_
slawnej, ryln bardziej, ze ojcowie jeztrici często wprowadzali do progra-
mu język staro-cerkierł,no-słowia ski, a uczni w wyznania prawosław-
rrego zwalnia|i z tldziilu w katolickich naboze stwach. Na pr:zykład ko-
lcgiurn w Kamieiicu Podolskim już w pierwszych latach istnienia miało
180 trczni w w Łucku okolo 150-200 (było tu szczeg lnie wielr-l prawo-
sławnyclr), we Lwowie - ponad 400 itd.

Przeciwnicyjezuit q protestatrci, także snvorzyli na Ukrainie wła-
sną sieć nowołaciliskiclr szk ł' V/liczając szkoĘ elementarne' ich liczba
przckraczała lra lJkrainie sto pięćdziesiąt. Wrżnym zjawiskiem byływśr d
nich przede wszystkim kalwii'rskie girnnazja w Dubiecku w ziemi prze-
rnyskiej oraz w Paniowcłch koło Kanrielica (przy tym ostatnim działala
llarvet własna drukarnia). Jedrrakze szczegllnąsławę zyskała socynia ska

szkoła w Kisielinie naWołyrriu, dokąd w 1638 r., po zamknięciu ce ntrlrm
szkolnictwa socyniatl w polskinr Rakowie, dzięki protekcji wołyriskich
magrrat w-protestant w Czaltcz w i Seniut w przerriosło się rraukowe
i profesorskie grono Akadernii Rakowskiej. Akademia Kisieliriska, kt ra

wbrew prokatolickiemu nastawieniu scjmu zdołała przetrwać do 1644 r.

i stała się wyż.szą uczelnią, gdzie lratlczarro też teologii, przygotowuj4c4
ariariskich kazrrodziej w i rrauczycieli dla całej Rzeczypospolitej.

Wrcszcie , mtiwiąc o nowej fali oświary nie można porninąć także
ruskiego Kościoła urrickiego. Pierwsze koki znrierzające do utworzenia
własnej szkoły uczyrił metropolita I_Iipacy Pociej (1600-1613), kt ry na
własny koszt za|ożył rv 1609 r. gimrrazjum przy soborze eparchialnym
we'V/łodzimierztr Wołyiskirn, gdzie zgodnie z k lewskim przywilejem
dozwol one było wykładarr ic,,wszystkich nau k j ęzyki ern grecki rn, łaci -
skinr, słowiariskim [tzrr. ccrkiewno-słowiaiiskim], polskim i ruskim''
(u' 1639 r. podobna szkola została otwarta w Che łmic) ' Szcrszy proglam
nauk zaczęto rcalizować po 1(;17 r., gdy z inicjarywy rrretropolityJ zefa
Welatnina Rutskiego zreforntowane zostało unickie życie zakonne, o czyln

U xn u Nl-Ru Ś _ .rRzECI, N lEPo-rR ZEBW, cz LoN''. 207

|'1'l'l ttlt'lwa vłyżej.Bazylianie otrzymy'łvali co roku 26 stypendi ww Ko-
l, 1' lr lI l l Greckim w Rzymie oraz w papieskich kolegiach ołomu ca, Pragi,
\\'r''rlrlia, Braunsbergi (Braniewa) i'Wilna' Ponadto przyjeżdża\otam. ,Jo-

rll, ', wiele mIodzieży świeckiej.
|):\trząc na te działania na polu oświary nietrudno przekonać się, jak

';t'l'kic było tempojej rozwoju.Jednak istota zmian polegała nie ryIe na
|" '\\'\t;lllill wie.lu lrowych szk ł, ile lra ich profilu, odmiennym od daw-
'l' 1" ' ;lojnlowania sensu oświary. Zdecydowaną zmianę programu szk ł
ll l l\/l) Prozachodni zazułyczaj ocenia się jako czynnik bezwzględrrie ko-
l ' t '' l l lY, nie biorąc pod uwagę faktu, że dzialaniao epokowym ztlaczenil
, 'l '' 'k 1llus w mają r wnież swoje minusy. Nie ulega wąęliwości, źe otwar-
, l, l(tlsi laZach d przyrriosło alternatywę polonizacji, pozwalając pra-
" ' ' ' l'rwlrym elitom intelektuahrym na uświadomienie sobie własnej war-
,, ' ' l ktrlturalnej. Jednak zbyt szybkle tempo zapożyczania europejskich
r 

' 
l l' l;lrd w kulttlrowych, kt re z braku czasu nie podlegały selekcji i nor-

' ' 
l 'lllt'lllt' ,,Przetrawianiu'', w nieunikniony spos b rodziło naśladownic-

r ''r 11yf[1p6ść wobec najblizszego - polskiego - zachodniego wzorca.

" 
' 1 l'ktl i wyraźnie stało się to widoczne w powszechnie używanej dzie-

' l' lrrlt., czyli w sferzejęzyka'
W ty^ właśnie okresie w,,wysokiclr'' i szkolnych przykładach w-, ' ' Il('t]o piśmiennictwa ukairiskiego ustala się tr jjęzycz ność, czy\i typ

Irr' l'r(ll|Y tworzonej w trzech obcych językach: słowianoruski m (czyli
r ll 

' ' ccrkiewno-słowia skinr z domieszką ukrainizm w), polskim i ia-
'll''l,ll11, przy pominięciu własnego, albo,-jak w wczas m wiono, <pro-
l ' r''' 'u Można powiedzieć więcej: szkolna ekspansja kulturalna przygasi-

l ' 1rr'iolowy Proces rozwoju (Prostego)) języka, kt ry można ,"obr"r-
' ' '\\ 'l(..icszcze wXW i na początkuXVII w w protokołach sądowych albo,

,' , 1'r zyklad, karrcelaryjnych żartach-parodiach. Rzecz przy rym polegała
lll, ll'l s|]olonizowaniu autor w rych tekst w - sĘb w iprawnikow.
' \ l'' l' rztlść z nich pozost aIa przy prawosławiu i nadal była nastawiona pa-
ll l' ll)'( Zl]ie (a wielu p źniej potwierdziło czynem swoje przekorrania' ' '' ' l eqłch wojska kozackiego). V/spomtriane zjawisko pośredrrio świad-
' \ l ) lVl11, ze w świadomości piszących wytworzyła się hierarchia presti-
l ll'l t'zele kt rej (nie bez stara zreformowanej szkoły) znalazł się ję-

'' l 1','Iski' a ruski, w kt rym je szcze niedawno pisano i źartowano, otrzy-
'' ' 'l 

.'t.rttls języka do użytku domowego.
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T| jjęzyczrrość ukrairiskiego piśmienrricrwa tc'j epoki jest bez wąt-

pierria zjawiski"nl barw't|'''l i '''i'l'o*'"'_'"lrrym' 
lrawct więccj - niezwy-

klym, porriewrż pisząc ,".l |"r'o" (rk Melccjusz Srrrotl'ycki ltlb Sylwc_

stcr I{ossow), po 'ło*i#ilfu'i 
Z:rch:rriasz Kopystcnski) czy po iacinic

olj".-ii.'.owski ltrbJevy Ń i'n-'i'y.''l' 1'':' 
tt l1^

świat Pfzez Pryzlnat r,"';;l;"'ł"lLL'si'i :':l:* ]:l
j.l"ro or. .'łowieka cpo'ki średn iowieczr (a w rl i |ąz

'i",o,,"sl,niezarci11illn:'.*;::ilJ*:'iJil:::i"';y,ffi ":*:
rrstllolryclr plzcz wleKl Kallollow :']''^:'""'' 

" 
-.^'_ ''',-, ^.,'..lzrłv clllos

peł rriorre przez'r ozir,^".:le ""*yr'ow 
językowvch' wpr'owrdzeły chlc

i złvątpienie do ś*i"t' si^iii''|'il *"''sci' obrliżliąc iclr podświadorną

ralrgQ z jedyny'll 
'nożli'''^rycl' 

jo poziomtr tnało rł'artościowycl-r'

Wyraźn ic'-'-'o''"' 
^'o 

;;;;;;'*rć w sferzc wyzrrar'ri owej' Podzi łł

r,,, ki 
" 
go Ko ś c i.lł a' 

i o.^*" i i*''y 
i *]]_':i 

T:IJ' Tl]],'-,.-r:y| 

-r'"' po: 

5 il:
,lcstabilizację, lle t;rkż oclejścic z|7łczneJ cŻę

zrlrus. Zbytpo*l""ttlo** ilyloby sprowadzenie tego zjawiska O" 
::]:t-

go tylko porzuki*"'''iJ-*<lin rły" * pradrwnej wierze ojc w wuiosła

r ozclrwianie w religr.1ną l*i.ju,',ose .1ednostki, stlrvi:rjąc jł rv zrwtcsze-

' - -]^l-.r Ćt.r'\Im l nowvlT) I(ościołern :rz do cllwili' gdy - jlk często

zyść trzectcgo - obcego' rlc pelvtrc-

rozchwien ego PoStIzegania śr'viata

tułcj ach ekstrc rrralrrych' j ekby w po-

ra tuattrje i ochrorli przed chorobą'

ie spos b' prtldczrs trudllej wyPrr-

e rvojskowyrn przyjłł katolicyzm'

żyirski, kt ry jcszcze w 160().r' wpt-

owskicgo' W PodobnY sPos b Prze-

żęta, I{arol i Samuel Koreccy' wy-

iu, kt ryclr arri podrćlż naZach6d

w poszukiwuritr wiedzy' alri słtrżbaw *-:]::.,':'- Prze-

ważrrie katolickinr o'o'|"'li"' nic odcrw'rły oc{ wiar 
::::;

iąc cuciu' Karol przysiągł zrnienić Ńrządekpodczźls IIIcwvll l u'''yZlCIlll

* Sztokhoh'tlic w 1608-10[3 r'' I S:rlnuel - rv foltccy w Strmbrrle' do-

kąd zostal przywieziorly jako j"t':" Ęl .por'ażcc 
w wrlce z Tataratnt

w 1616 r' W przcdedti""g'"Ltttli katolikiem zostal tlawet bol.ratcr ko-

zacki Iwall Suiirna'
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***

l)tralizm religijny i językowy wczesnego spcrłecze stwa ukrairiskie-

l,', '' w kt rynr w niezwykly spos b splatało się wrastrtrie w polską ktrltu-
r,. 1.rk w swoją własną z nieclręcią do ,,Lach w z iclr przebiegłością'', po-
lr , rr ltlwał nierypową formę rozwoju narodowego i patriotycznego, albo,

1 rl. rzqsto się je nazyłva, pierwszego odrodzcnia kulturalnego Ukrainy.
|', 'zywkę stanowił tu instynkt sanrozachowawczy zlgrożonego w sferze
,' rlttlści religijnych i kulturalnyclr narodu, tlatotniłst podstawy ic1e olo-
l,l( 7llc opal_te były na przystosowaltiu do ukairiskich reali w ide i, kt ra,

1 ,l. lllogłoby się wydawać, była całkowicie obca bizantyjskiej tradycjidu-

' ll, rrvc'i. Chodzi o mit sarmacki' powstały w polskiej myśli drLlgiej poło-
' v XVI w., zgodnie z kt rym przodkami stantr rycerskiego - sziacJrry -
,r ll wojowniczy Sarmaci, kt rzy ponoć podbili miejscowe plemior-ra -

1', ,y:;zły ltlcl, nvorząc z biegicrn czasu Rzeczpospolitą - Repr-rblikę <zło-

l' I rv,llności szlacheckiej>.
l dca <Roksolanii-S arm acj i ), stanowiącej część rrV/ielkiej Sarmacj i >,

l r, 
'r 

.r rozciągala się od Bałtyku do Morza Czarne go, łącząc lvszystkie zie-
,ll,' iłzeczypospolitej - Polskę, Śląsk, Prusy, Litwę, Ruś-Białoruś illtlś-

t l|,llrillQ, głęboko zakorzenila się wukrailiskirn piśmienriicrwic, wska-
llIl(- lla wytworzenie się tr"r rodzajtr świadomości polityczrrej, lączącej

l ltrvitl wiPolak w, Rusin w-UkraiIic wiRusirr w-Białortrsirl q ry-

' , r zy l)tus i Śląska. Jednak w clrwili przebudzelria narodowcgo, kt re

1','lllą siłą zostało zaświadczone w dokumentaclr, poczynając od lrt dwu-
' l. r stych )G/II w, idea sannacka w wersji ukrairiskiej ulega niespodzie-
' rlrt' j lnodyfikacji. Uog lniając, można okeślić jąjako pro.;ekcję sarlllac-

I l( l',() lllitLl przede wszystkinl na własną, ruską przeszłość' a stąd utożsa-

'lllr'ltic lnetafory <Sarmacjall z korrkretnyrn pojęcienr geograficzrlym
' li rr('l 

'W charakterystyczny spos b uwidacznia się terr szczeg ł w łaciir-
l , ty"l'yczt'tyt'tl poemacie Jana (Irvana?) Dąbrowskiego Kamiettie Dtt.iepro-

tt ' (( )llllt:tlde Bołysthcnida),wydrukowanymw niewielkiej broszurce około
lr''()r (dłrre biograficzne dotyczące poety nie zaclrowały slę).Katn.ienta

I ll1l|'l)r()tu( opiewają objęcie godrlości prze z kijowskiego biskupa katolic-
l l' 1',' l}ogusława Bokszę-Radoszewskiego Dlatego najwazniejszą treść

I','( lll;lttl stanowi wysławianie Kijowa' wplecione wpochrł,alne pasaze:

',l rvl:tśllic mieszka dziś ,,Sarmata wojowniczy''' potomek,,Rus w'', kt -

209
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i*.'r "Y"^ 
szeroko 

I

Aby wyraźniej zoba- 
]

czyć stojac4 za tyrn p'.'JT)

przypomnieć, że ludnosc
'or.r.sr'r" 

'ię 
za pomocą zb

ffi;;";"Jowski nazywał siebie przed'staw

narodu Polskiego> 
(

dawnowsPomnianY
nych owego czasu (co 

edstawiciela), wpoeryc-

ność czołowych posta< <ludu/naro-

kim zachwycie opowrl Źnie widocz_

.:,; ;i","; "r..'a i:*t:i_'::i:':: r r ,protestacj.i

rvch stolica IGj w niegdyś panowała "nad 
wszystkimi plemionami Sar_

ma.ii i dzikich Mosch w"' 
. . ---^r.. ^^lirvcznego 

(<natio Polona>),

1w. zaczYttz szeroKc

du ruskiego najego te

ogłoszona zostaje ciągł

dow d dziedztczenta

pochodz na spos b oPatrzn(

Przez lit kawsza jest natomra

ściowy: ch do Korony Polskiściowy: ch do Korotly PolsKl(

pr ba przedsnw zimierzaWielkiego lub tt:.:"
,ri..i.t " itewskim i I{r leswvemPolskinnie jako 

rlvyvlr^ _itewskim i I(r leswvem

Iubelski i prrsie.
^l- irko ^ .:^l'l'rr ln<ticzni

"''"[o;..ocjastosunk woPa :J:fi:]::;Tffi:1

"irł";;;;;'"i' 
p'"'"ki3o*'t'i' \

U<n łt,v,ł_Ruś - TPJECI' NIEP>TRZ.EBW, czLoN...

r '' ,[. rcgor jako samodzielnej wsp lnory politycznej, kt rej istnienie sank-
, |, 'r lr r ic l}oża opatrzność (kijowskie miejsca święte), legitymizuje istnie-
rrr,' wl:tsIlej warstwy dynasrycznej (książęta) i kt ra urzeczywistnia się

'r , l,11iltlści swoich przyw dc w (ziemian-szlachty). Hiob Borecki zna-
lr,, l wtcj triadzie miejsce nawet dla Kozak w, ocz)Ąn już byla mowa:
Il ll.l()w:lno ich jako potomk w kiążęcych sług-woj w <uczciwego ru-

'l l,'1',l |udg;, kt6rzy:,,za ruskiego monarchy oleha pływali na swoich
, r rlk.rcll po morzu [...] i szturmowali Konstantynopol".

l )yslrarmonię w ten zgrabny schemat wprowadzał rylkojeden, lecz

1 r I się llardzo szybko okazało - najbardziej istotny szczeg l - niejedno-
l,,llttrlśc: uludu ruskiego>, podzielonego zar wno wpoziomie - na elitę
l |'l ' 

|,lty lud, jak i w pionie - według percepcji uniwersalnych wartości
ll lr l zyllosPolitej, utożsamianej z PolsĘ. Pierwszy podział, poziomy, prze-
l,r, 1''rl wzdłuż linii ,,szlachta / kozacwvo'', bo jest całkiem oczywiste, że
, 
'r'.1..r 

szlachta rodowa,jako usankcjonowany prawem i pelnoprawny czlon

1', 'l, , zctiStwa czuła się w Rzeczypospolitej o wiele lepiej niż kozacki
, 1 tr l, 'l, bezustannie narażony na zniszczenie (nie m wiąc już o wyma-
l lr rt1y1-|1 prawach i wolnościach).Jeśli zaś chodzi o drugi podział, piono-

'r \', t,l l'tiwnież i on, choć nie w spos b absolutny, przebiegal między
.llr, lItl1 J Kozactwem. Idea opartej na umowie podlegtości, opierająca
.l,, rl.r itleologii <złotej wolności szlacheckie>j, stwarzała między ruską
. l l'r, Ir (;1 i l)olsĘ dystans regionalny, ale nie poliryczny, tak więc <Lach w
lrr, l.,'cItltto, jako ,,obcych'', jednak nie uważano ich za wrog w. Nato-
rttr r''t rll:l Kozactwa, a razem z nim i dlawiększościniższychstan w, kt -
,, l''''l,rzly się poza nawiasem ,,republiki szlacheckiej'', uświadomienie
,r l r'.rlt'i przynależności do <ludu ruskiego> potencjalnie oznaczało nie-
,lr,., lrriędzy narodami, skierowarrą przeciwko ośrodkowi i symbolowi
ll r,, zyPospolitej - Polsce.
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g l. Reuolucja kozacka lat 1648-1657.

l'J( 'wożytna historia Ukrainy rozpoczęIa się od konfliktu, kt ry przepo-
l, rwi l terytorium lJkrainy, a r wnocześnie, poprzez stworzenie nowego
u'r,'lkiego imperium - Rosji i zepchnięcie Rzeczypospolitej na krawędź
lll|.l(lkLr' zmienił istniejący układ sił polirycznychw Europie Środkowo-
W,', llodniej. Mowa tu oczywiście o ostatnim i najwiękzym powstaniu
lr l rz,1r|ęi1n, kt re wpłyneło na losy milion w ludzi. Kosztowało ono Ukrai-
llr, r lrrz jęj sąsiad w setki tysięry istnieri i niezliczone straty materialne.
l lr',ttlrycy nazywają je w r żny spos b: wielĘ wojną kozacką, kozacką
r,' rv, ll ucją, wojną wyzwole czą, wojną narodowo-wyzwole(tczą, Chmiel-
|||| \r,yzną' powstaniem Chmielnickiego. Każda z tych nazw ma swoje
rrl,rr:rdnienie, bo wysuwa na pierwszy plan konflikt, kt ry obejmowały
l j 

k r lritrę przez niema| czterdzieści lat, obficie zreszejąc własną i cudzą
l l rvl;1 ziemię, kt6ra jeszcze niedawno w oczach cudzoziemclw stano-
rlrl.r Iniryczny symbol krainy mlekiem i miodem płynącej. Użyte w tej
l',l,1zce pojęcie rewolucja najbardziej adekwatnie, zdaniem autorki, od-
,l.r1r'istotę burzliwych wydarze(t. Po pierwsze, wciągnęĘ one wswoją
r rl Illtę tlie tylko wszystkie stany i grupy społeczne, ale i każdego czło-
rvr,'k:r, kt ry Po Prostu nie miał dokąd uciec przed żywiołem wojny. Po
,lr rl1iic, ostatnie powstanie kozackie zmieniło mapę polityczną regionu,
\vylyczając nowe granice Ukrainy, Polski, Rosji, awniedługim czasie
tr rrvIticż Turcji. Po trzecie, w nowoPowstałym pa swvie ukrairiskim cał-
L, 'rvltcmu odwr ceniu uległa zwykła hierarchia społeczna: zamiast ro-
r lr rwych elit u szczyt w władzy znalazła się starszyznakozacka, czy|ilu-
,l,'r,', kt rzy zdobyliją 

',prawem 
szabli''. Po czwarte wreszcie, wydarze-

r r r,l t ]llmielni cczyzny na wiele nastęPnych stuleci, o ile nie do dziś, okre-
',lrly rtlcał narodowy, wok ł kt rego wjednym rytmie zaczęIa obracać się
.''ll ( 

'wllo kultura elitarna, jak i ludowa: pojawiła się postać bohatera-Ko-
.' rl..l, synrbolicznego bojownika ,,za wolność Ukrainy''.
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Duszą rewolucji kozackiej od chwili jej wybuchu stał się Bohdan
Chmielrricki - człowiek-legendajuż w wyobrażeniach ludzijemu wsp ł-
czesrrych. Dlatego też warto rozpocząć naszą opowieść właśnie od spoj-
rzerria rra jego postać.

Bohiląn Chmielnicki _ cztowiek i mit.

Y/ 1648 r. Bohdan Chmielnicki miał ponad 50 lat (przypuszczalnnie
urodził się w 1595 r.)' byl zatem człowiekiem doświadczonym i dojrza-
łym. Jedrlak o mlodości i okresie, kiedy przyszly hetrnan był w sile wie-
ku, wiemy bardzo mało.Jego ojciec' drobny szlachcic Mychajło Chmiel-
nicki pochodził najprawdopodobniej z ziemi przemyskiej; na Początktl
XVII w., jako sługa hetmana koronnego Stanisława Koniecpolskidgo
mieszkał przyjego dworze w Z łkwi we Lwowskiem. P źniej, gdy c r-
ka hetmana wyszlazaJana Daniłowicza, Przeni sł się wraz z nią do ole-
ska, a stamtąd do Czelrrynia, gdzie Daniłowicz objłł urząd starosty czeh-

ryflskiego i korsuriskiego. Chmielnicki pełnił tanr r żne funkcje admi-
n is tracyj ne, Po tem został mi a nowalry p od s taroś ci m, czyli zar ządzającym
zamkiem iwłościami; wtedy też otrzymał od Daniłowicza chutor su-
bot w pod Czehryniem, zaloży| tam pasiekę, ap Źniej nawet osadził
kilkoma poddanynri własną słobodę Nowosielce. w 1620 r. brał udział
w wyprawie hetrnana Z lkiewskiego na Moldawię , a w październiku tego
samego roku polegl pod Ce corą w bitwie z Turkami. Zyjącw sercu ko-
zaczyzny n^w'iązał bliskie korrtakry z Kozakami, a nawet ożenił się z Ko-
zaczką, matką Bohdana Chmielnickiego'

Pierwsza wzmiatrka o żołnierskich doświadczeniach Bohdana
Chmielnickiego przypada na klęskę pod Cecorą w 1620 r., kiedy zginąt
jego ojciec, a sam młodzieniec trafiI do tureckiej niewoli. Po tej przygo-
dzie losy Bohdana są już ściśle związane z rejestrowym Wojskiem

' 
roskim, a olr sam siebie zaliczył do ludzi, ,,kt rzy zwykli szabląz

I kawalek chleba''.'W powstaniu Pawluka byl wśr d tej starszyzny rejes
wej, kt ra, mając świadomość beznadziejności sytuacji, zgodzita się
rozmowy z przedstawicielami Korony.Jego podpis, jako wczesnego woj
skowego pisarza, widnieje na akcie kapitulacji pod Borowicąw 7637 r.
w 1638 r. widzimy Chmielnickiego wśr d członk w kozackiej legacji

Ero* *or^.-

-

.r f, u sztuczek i trZeba

ż

anem, synem an_
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W dawnej ukrairiskiej tradycji postać hetmalra była przedstawiana
w niejednoznaczny spos b. Uczo'na poezja z okresu pierwszych kozrc-
kich zwycięstvv 1648-1649 r. sformułowała tezę o Bohdanie-wyzwoli-
cielu, dobitnie wyrażoną na przykład w wierszach, towarzyszących tek-
stowi rejestru Wojska Zaporoskiego z 1,649 r. Autor wy"korzystuje wspo-
mnianą już etymologię imierria lretJTlana _ Bohdan, czyll ,,przezBoga
dalry'' - aby położyć nacisk rra usankcjorrowafląPtzez Boga rnisję kozac-
kiego przyw dcy. 

'V/śr 
d jego dokona są dwie ważne zasługi - dla Ko-

ścioła prawosławnego idla paristwa - Rusi. 'V/ykorzystane 
zostały tu

wyraziste por wnania z metropolitą Piotrem Mohyłą i kijowskimi ksią-
żętami z rodu \Vłodzirnierza. Fletmana przyjęto por wnywać do Moj-
żesza, kt ry wyprowadził sw j nar d z ,,lackiej niewoli''. Metafora ta na
długo zakorzeniła się w piśmiennicnvie ukrai skim.

Z nurtu kultury popularnej wywodzi się wiele zachowanych durrt,

kt re także wysławiajł Bohdana-wyzwoliciela. Jednak są i takie, kt re

przywołujł tragedię ukrailiskiego jasyru' za pomocą kt rego Chmiel-
nicki zapłacił ttarom za pomoc. I tutaj do hetmana zwr cone sąjuż rrie
błogosławieristwa, ale przekleristwa:,,Bodaj ciebie, Chmielnicze ku,
pierwsza kula nie nrinęła, a druga ustrzeliła - w sanlo serce trafiła''.
W Kronice Santoluydca, spisarre1 przez świadka dramatycznych los w
Chmielnicczyzny, dosyć często wspominana jest ta haniebna transakcja

z Thtarami.'V/ rewolucji kozackiej Satnotuydec widzi nie ryle jej heroicz-
ną stronę, ile nieszczęście zwykłych ludzi, kt re uosabia Chmielnicki:

,,I kt ż może z|iczyć tak nieoszacowaną szkodę w ludziactr' kt rych
ordy pozabierały' a rnajątki ich Kozacy wzięli, bo nie było w tym
czasie milosierdzia w narodzie ludzkim' Nie tylko Żydćw
grrbili i szlachtę, ale i pospolici ludzie, w tych krajach żyją"y,
tego samego nieszczęścia doznali [podkl. N J ]."

Na szalach wojskouej fofiuny.

Sytuacje , kt ra wytworzyła się wśr d Kozak w na przestrzeni dziesięciu
lat ,,złotego spokoju'' 1638-1648 dobrze oddaje krążące między Kozaka-

l mi powiedzenie: ,,Lachy wepchnęli nas do mieszka, ale nie zawiązall".

,,Stugłowa kozacka hydra'', kt rej, wedle sł w Mikołaja Potockiego,

Eporcą xozlcxa 21,9

llll( |\( c odciętej głowy natychmiast wyrasta nowa, jedynie zamarła
,','', ki watriu rra chwilę, gdy najbłahszy wypadck stanie się iskrą, kt ral'' lll( l i plonliefr. Rola takiego właśnie przypadku sądzona by1a zIej

r'' r ri, *lzie czehry skiego setnika Bohdana chmielnickiego, kt remu
' lt'l / l podstarościAleksandraKoniecpolskiego, Daniel Czapliriski, 

]

;' ' Il.rl c.lrtttor Subot w. Chmielnicki pr bował legalną drogą szukać
1,, 'lvrcclliwości i mając dostęp do dworu, uzyskał nawet audiencję

,' \\'l'ltlysława Ę jednak, jak m wi legenda, otrzytnał od niego odpo-
''' 'lz: ',Vel non habes frameanr stupide?'' (,,Czyżbyś nie miał szabli,

r lrl',7cJ").
t ] h mi elnicki i j ego zwol ennicy mieli zamiar rra przełomie paźd,zier -

ii I l l listopada niespodziewanie uderzyć na kwaterę kr lewskiego ko-
llll ' ll Ż:l kozackiego, Jacka Szerrrberka w Ti_echtymirowie, aby zdobyć
I l r|:r i itrsygnia'V/ojska Zaporoskiego. Jednak te plany zostały zdema-
| ' '\\.r'c' a chmielrickiego aresztowano i przekazarro pod st*z czeh-

' ' 'l',l'icnltt pułkownikowi Stanisławowi Kryczewskiemu, kt ry był ku-
'',' lrr I]ohdana. Ęmczasem do pułkownika zwr cili się towarzysze
' llrlliclrrickiego _ czehryriscy setnicy: Fedir'V/eszniak, Kindrat Burłaj

l, '|l:Iczuk, Prosząc o wyPuszczenie więźnia za poręczerriem, aby m gł
1,'1'', llrć do kwatery Szemberka iwyjaśnić swoje postępowanie. Kry-
' ', u'ski wypuścil kuma z więzienia, a porucznicy, udając, że szykqą się
|,' 1lrldr ży do Tiechtymirowa, ,,mąkę nawozy załadowali, sami na ko-
rr, lrowsiadali" i z niewielkim pocztem pod koniec grudnia 1647 r. wy_
,ll','l.yli z Czehrynia. Jednak ich droga prowadziła, jak można się było
|',,tlziewać, nie do kwatery Szemberka, ale na Zaporoże.

V/yjazd grupki Kozak w naZaporoże, kt remu admirristracja miej-
'( ()w] nie nadała wielkiego znaczenia, poniewaz było to na Ukrainie
'l,rrvisko codzienne, p skutki
l()48 r. Chmielnicki z siebie
l, 'niak wce. 0 km na rycy, i

|'rlIozotrą na cyplu MyĘtyn Rih, rozbijając załogę zlożonąz wojska ko-
l , ill I'rego. Jeśli zaś c\odzi o Kozak w rejestrowych , kt1rzy trzymali tam
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wartę' to po raz kolejny ponvierdziła się słuszrrość starego powiedzenia:

wojować Kozakami przeciwko Kozakom _ to tak, jakby orać wilkiem:
przeszli oni po Prostu na stronę powsta c w.

Do kolica kwietnia, kiedy to nowy hetman wyszedł z Zaporoża na-

przeciw wojskom koronnym, obie strony przygotowywały się do spo-

tkania. Chmielnicki rozsyłał po Ukrainie urriwersały, wzywające do

',obrony starodawnej greckiej wiary'' przed', ni eprzyj aci łmi -Lachami'',
a r wnocześnieprzezzaufanych ludzi kupował naWołyniu, rra Rusi Ha-
lickiej, a nawet w Polsce, proch i zapasy broni' Zainicjowane zostały takźe

stosunki dyplomatyczne z Ęmskim chanem Islam Gerejem III, w wy-
niku kt rych zaw^rto porozumienie o wzajemnej pomocy wojskowej.

Pod koniec kwietnia, po przybyciu 3-4 tysięcznego oddziału pere-

kopskiego beja Tuhaja' kozackie wojsko, liczące około 8 rysięcy ludzi'
wyszło zSiczy. Hetman koronny Mikołaj Potocki, szykując się do bi-
twy, wysłał cztery kozackie pułki rejestrowe cz łnami w d ł Dniepru,
a dwa kolejne przylączył do wojska kwarcianego, kt re szło na spotka-

nie powstalic w. Dow dztwo tego zgrupowania,liczącego około 5-6 ty-

sięcy żołnierzy, miał objąć dwudziestoletni syn Mikołaja, Stefan Potoc-
ki, a obaj hetmani - wielki, Mikołaj Potocki i polny, Marcin Kalinowski

- pozostali w obozie między Korsuniem i Czerkasami , aby czekać na

przybycie pomocniczych chorągwi magnackich.

29 lopietnia 'l'648 r. niewielkie oddzialy Stefana Potockiego doszĘ
do g rnego biegu rzeki Z łteWody, dopływu Ingulca, gdzieporaz pierw-
szy sPotkały się z Kozakami i Tatarami' Ponieważ siły obu stron były

w oczywisty spos b nier wne, Potocki i Szemberk postanowili nie roz-
poczynaćwalki, ale okopać się w obozie iwytrzymać oblężenie. Chmiel-
nicki natomiast, pozostawiwszy część wojska przy oblężonych, ruszył

naprzeciw rejestrowym Kozakom, kt rzy płynęli w d ł Dniepru. Po roz-
mowach rejestrowi bez jednego wystrzału przeszli na stlonę powsta -

c w i razem z nimi ruszyli nadZ łte Wody. Następnego dnia Kozacy
z dwu pułk w, kt re jeszcze znajdowały się w obozie, takze zbiegli do

Chmielnickiego. Uświadamiając sobie beznadziejność sytuacji, Szem-

berk i Potocki zgodzll'i się na kapitulacje pod warunkiem, że będą mogli
cało wyjść z oblężenia' Jednak rozmowy zostały zerwane i 74 majz roz'
począ| się szturm na ob z. Potocki pr bował ratować położenie szale -
czym atakiem, ale w r'ocy z 15 na 16 maja na trroczysku Kniaże Bajraki

Epc;x'ą roz'ącxa

'\ |'(lltly'n biegu Dnieprowej Kamianki jego oddziały zostały otoczone
r l,'/tironllOne.

l}czpośrednio po bitwie Kozacy są'bkim nlarszem ruszyli na p ł-
lt, ', , tl() lovatery dw ch hetman w, ktlrry rozłożyli ob z na lewym brze-
1'll l(rlsi, w pobliżu Korsunia. 25 maja na tyly wojsk kororrnych clostał
,r', M:rksym Krywonos, a potem r wniez Tatarzy Tuhaj-beja. Otoczeni
1',', l 

1 ę l i decyzje o pr bie wyrwarria się z pułapki, jednak Chmielnicki tej
' rlrrt'j trocy dowiedział się przez szpieg w o istocie plantl, więc wysłal
|'. r 1''r,vtlIrosa, aby telr odciął drogę i zastawił pułapkę w orzechowej Dą-
l'lr lrvic _ głębokim jarze koło Korsunia. Ti: wlaśnie doszlo do zażartej
I rlrVY, W kt rej sam Potocki walczyl dzlelnie jak prosty żołnie rz i otrzy-
lrr'rl trzy ciosy szablą w głowę, a Kalinowski został raniony kulą w rękę
r t'rtlrrską szablą w głowę. Po kilku godzinach było po binvie; większość
'' 

' 
I l I ict'zY zginęła, a kto pozostal przy życiu, trafił do tatarskiej niewoli.

Wieść o katastrofie w orzechowej Dąbrowie wstrząsnęła wsp łcze-
'' l l yr l l i. Jak kwiecistym styletn pisała jedna z lwczesny changielskich ga-
,', t ,,Polska w pyle i krwi upadła pod nogi Kozak w''.

Kilka dni przed birwą pod Korsuniem zmarł kr lWładysław Ę więc
rli,'dtrie z prawem władzę w parist'wie na czas bezkr lewia przeją| pry-
lrl:rs, arcybiskup gnieźnie ski Maciej ŁubieIiski. Fakrycznie jednak sktr-
1'ilrla się ona w rękach kanclerza]erzego ossoli skiego, trzeźwo podcho-
,lzącego do kwestii kozackiej' Z jego inicjarywy jużw czerwcu rozpoczęły
''rę pertraktacje między rządem i powstaricami' powierzone czolowej po-
't.rci spośr d prawosławnej szlachry Adamowi Kisielowi. żądania kozac-
klcgo hetmanabrzmialy tak jak zawsze: zułięY,szyć rejestr do 1,2 rysięcy,
|,zy'łrr6cić samorząd kozacki, rozwiązać konflikry prawosławnych i uni-
tilww sporze o świąrynie. R wnolegle z rozmowami obie strony zbieraĘ

'rly. Pod Czołhariskinr Kamieniem naWołyniu od korica czerwca1648r.
z:lczęły gromadzić się wojska koronne, kt rych dow dztwo na czasPrze-
l'ywania w niewoli obu hetman w zostało powierzone trzem regimenta-
l zom: księciu Władyslawowi Dominikowi Zasławskiemu, Mikołajowi
( )strorogowi iAlekandtowi Koniecpolskiemu (chmielnicki nazwie ich

221



222 RoznzutV

p6ź ej, sarkazmem, Pierzyną - ze względu na obfite

kztałty Łaciną- za upodobanie do nauk, i Dzieciną -
za młod czenia). W przededniu dzialari wojskowych ze-

brało się tu około 35-'() tysięry szlachty i Żołnierzy, ktirzy z lekceważe-

niem odnosili się do siły Kozak w.

We wrześrriu 1648r. wojska koronne ikozackie ruszyły sobie na

sPotkanie. Polska armia posuwała się powoli,przeciążona obozem: ilość

woz w sięgała stu tysięcy, bo lekceważąc przysz|e walki, szlachta, jak

pi5ał jeden ze świadk w, ,,wybrała się na wojnę jak na wesele''. oddziały

kozackie miaĘ przewagę liczebna, było w rrich 50-70 rysięcy ludzi, do

kt rych nieco p źniej ' Armie sPotka-

ły się pod Piławcami ylawa w obwo-

dzie chmielnickim) i tej r wninie po

obu stronach rzeczki Ikwy, gdzie zawczasu umocnił się Chmielnicki,

rozpoczęłasię decydująca bitwa. Kozacy zdołali zepchnąć piechotę prze-

ciwnika na wąską groblę i de facto ją rozbić'Jednocześnie wdali się w po-

tyczki zrozProszonymi oddziałami konnicy, kt ra walczyła bezładnie

i bez uzgodnienia działari. Rada wojenna, pospiesznie zwo|ana przez

księcia Zasławskiego, bez schodzenia z koni, zdecydowała o porzuceniu

obozu i ratowaniu się konno. Jako pierwsi t:czynili to sami regimenta-
i rze. Adalej, jak opowiada jeden z uczestnikćlw bitwy' ,,wojsko, ujrzaw-

szy, że nie ma wodz w, rzuciło na ziemię brofr, pancerze, spisy icałe

rzuciło się do ucieczki". Rankiem pusry ob z stal się kozacką zdobyczą.

V/ ręce Chmielnickiego trafiło ponad 90 armat' zaPasy prochu i broni,

konie; og lną zaś wartość ekwipunku iinnego dobytku oceniano na

kolosalną jak na owe czasy sumę - między 7 a 10 milionami złorych'

tJcieczka spod Piławiec owvorzyła armii kozackiej droge na zach d'

Marsz na ziemię halicką miał charakter demonstracji siły. Gł wna

część arm]i skierowała się na Lw w i na początku październlka 1648 r.

zaatakowałaju ż jego przedmieścia. oblężenie trwało trzy tygodnie. W koli-

cu, po długich pertraktacjach, Chmielnicki zadowolił się kontrybucją w wy-

sokości ponad 200 rysięcy dukat w czylil,Zmln złorych polskich, z kt -
rych wię na opłac ch usług i, 2

po wyda obronie d niezorgan

, zackimi t dalej - ' Za jego Pl
wrzalaślepa wojna chłopska, rodząca na'Wołyniu, ziemi halickiej i Poku-

Epoxa roz'-acr'ą

, rr l tlzicsiątki oddział w powstariczych i watah, kt re niszczyĘ dwory szla-
, ll,'r'kie i zabijały szlachtę, siejąc na Ulcainie chaos i anarchię.

W ciągu listopada, gdy trwało oblężenie Zamościa i prowadzone były
lr r,z tll()WY z mieszczanami na temat wykupu oraz odbylvały się wybory
ll()wcgo kr la (17 listopada 1648r' został nimJan Kazimierz), kozackie
rr',l;sko powoli się kurczyło. Część powstaric w zadowoliła się zagarniętą

'',l,lbyczą i samowolrrie ruszy|a do domu' zaś utrudzonareszta cierpiała
, Il lrid. Wybuchła epidemia dyzenterii, a z jesienną slotą, kiedy drogi staĘ
''l,,'rricprzejezdne,przyszedłgł d;sytuacjędodatkowokomplikowałowro-

Iill' lllstawienie miejscowej polskiej ludności. Prowadzenie clalszej wojny
\v tych warunkach nie rokowało powodzenia, więc część trmiarkowanej
'l.llszyzny opowiedziała się za pertrlktacjarnt z k lem-elektem. Do V/ar-

'/.lwy wyrlrszyło więc poselstwo kozackie, proponujące warunki pokoju:
,, l r l l lcstia dla powsta c w, dwunastorysięczny rejestr, przylw cenie samo-
rz.lclu kozackiego, prawo swobodnego wyp\rvania w morze, zniesienie

lrrrysdykcji wojska kwarcianego na kozackim terytorium, nadanie pod
l'rr l;twę hetmarra'Wojska Zaporoskiego jednego z tamtejszych starostvv. Po
rr'stęprrych rozmowach z sekretarzemJana Kazimierza, Mikołajem Śmia-
rr lwskifil, kt ry przybył do kozackiego obozu, Chmielnicki ?3-24|istopada
lt,'lt'l r. zawr cił swoje pułki do domu. Thki przebiegwydarzeri wyraźnie l
''lvilrdczy, że według hetmana, podobnie jak dawniej, problem sprowadzał
''l1' do rozwiązania kwestii kozackiej w granicach Rzeczypospolitej.

Drugiego dnia nowego 1649 roku Chmielnicki tryumfalnie wkro-
, zyl do Kijowa, kt ry witał go dzwonami w cerkwiach, strzałami z ar-
lll:|t na zatnku i wielotysięcznym tłumem. Podczas ceremonii hetman
rvjcchał ptzezZłote'Vlrota, a żacyAkademii Kijowskiej witali go dekla-
l r r :rcjami jako,,Mojżesza, zbawiciela, oswobodziciela i wyzwoliciela na-
r , 

'd 
u z lackiej niewoli, na dobry znak nazwanego Bohdanem - od Boga

tlirnym Ipodkr. N.J.]". Chmielnickiego witali także patriarcha jerozo-
lrnrski Pajisijusz i metropolita kijowski Sylwester Kossow, kt rzy posa-
,lzili go obok siebie na saniach. Kilka dni p źniej patriarcha w soborze
',lv Sofii odpuścił hetmanowi wszystkie obecne i przysz|e grzechy, r w-
rlllcześnie dał mu śltlb (per procura) z Motronąl (kt ra przebywała w w-

l 
IHclcna Czapliriska;jcj porwanic stało się przyczyną osobistcgo zaorgu Chmiel-

r rrr kicgo z Danielcm Czapli skim - rcd.l
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czas w Czehryniu) i przy wt rze salw anrlatnich pobłogosławił "na 
wojnę

zLachaml" .Analiza scenariusza tego powitania, szczeg lnie jeśli chodzi

o wjazd kozackiego hetmana przez Złote 'Wrota, czyli droga władc w

staĘ Rusi, Pozwala, jak się wydaje, odpowiedzieć na pytanie' w czyjej

głowie ,'kozacka autonomia'' po raz pierwszy przeistoczyła się w realny

il"n .rni.z"leżnienia Ukrainy. Sam Chmielnicki czy raczej prawosławni

hierarchowie właśnie tak przygotowali ten tryumfalny wjazd? I czy to

właśnie nie ten wjazd stał się rym nieuchwytnytn momentem' kiedy hi-

storia na ostrym zakręcic zmieniła sw j szybki bieg?

***

Pertrak
tym 1'649 r- ^

z'Warszawy, ą

władczy, znajĄcy swoją siłQ pan Rrrsi:

szabli".

Zrozm6wzkomisarzami,rzetelniezanotowanychwdzienrriku
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l)otrzymanie rozejmu okazało się trudne dla obu stron.Już w marcu
l t 

' l() r. Chmielnicki wysłał pułki dla umocnienia pasa pogranic zawzdłgż
,r', 

'r 
lt lclziału Słuczy i Murafy, a oddziały magnackie rozpoczęly działanie

r\'l l|('llne na ukrai skim brzegu Horynia; r wnocześnie od lutego toczy-
l1 ,, r1' walki o pograniczny Bar na Podolu. W tym samym czasie na Ukrai-
r r,, 1' rzybywaly oddzialy tatarskie, a plźniej przyszed| z g| wną częścią
\\'('|sk sam Islam Gerej III. Wdrugiej połowie maja 1,649 r. pod Kijo-

't','lrr, dokąd ściągały gł wne siĘ ukrairiskiej armii, zebralo się 30 puł-
I r rq og łem około 120-150 rysięcy żo|nierzy (fantastyczne liczby 300
I ll.lwct 400 rysięcy, niejednokrotnie wymieniane w dawnej historiogra-
lll, są wytworem fantazji wsp łczesnych). opr cz 30-40 tysięcy zawo-
,l,'rvych Kozak w zna|az|a się tu rzesza ochotnik w, powolanych het-

'' 
r.r liskimi uniwersałami.

Armia koronna była o wiele mniejsza i |iczy|a około 15 rysięcy żoł-
llrr'lzy. Dlatego właśnie, gdy pod koniec czevłca siły Chmielnickiego
,'.l( lęły zbliżać się do Starokonstantynowa, oddziaĘ regimentarza Ada-
llr't Firleja i połączone z nimi chorągwie magnackie pospiesznie wycofaĘ
'.rr' ptld oslonę dobrze umocnionej fortecy wZbarażu. Thk oto 20 |ipca
|1'.l() r. rozPoczęło się trwające miesiąc oblężenie Zbaraża. 'W tym sa-
rrryttl czasie część kozackiej i tatarskiej konnicy, na czele z Chmielnic-
l r r r I i Islam Gerejem IlI, ruszyła na spotkanie 15-20 rysięcznego wojska,
ll(|lc sam kr lprowadził spod Zamościa na Pomoc oblężonym' Mając
rlrltlt 1nx6ję o jego trasie, Chmielnicki przygotował zzsadzkę koło prze-

||l.lwy Przez SaryPę, na wysokości Zborowa. Nagłe uderzenie na awan-

1,'rrtlę i tyły kr lewskiej armii, zadane na um wiony znak 15 sierpnia

'r' 
, lrwili forsowania Strypy stało się dlaJana Kazimierzazaskakującą nie-

',1',lclzianką. Armia koronna straciła około 7 rysięry ludzi (zabitych i ran-
lryt ll), a sam kr l znalaz|' sięwpułapce: jego ob z z pospiesznie usypa-
llyrlli wałami i rowami otaczał ze wszystkich stron krąg Kozak w i Thta-
r, 'w Wieczorem senatorowie zaproponowali potajarnne wyprowadze-
rrlt' .|ana Kazirnierza z oblężenia,jednak kr l stanowczo odm wił. Co
rvr1'ccj, wykazując niebywałą odwagg, pod ostrzałem chodził w świetle

1','r-ltodni po obozie ipodnosił morale żo|nierzy. wtedy powstał inny

l'l'tIr: za plecan'ri Chmielnickiego rozPocząć pertraktacje z chanem, gra-

1 1, rle wrażliwej strunie Ęmskiej poliryki _ nie koncentrowa ć zbytwiel-
l lt'j potęgi w rękach kt rejkolwiek ze stron' Takwięc 17 sierpnia mię-
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dzy chanem i kr lem rozpoczęły się oficjalne pertraktacje bez udziału
hetmana. Zgodnie z osiągniętym porozumieniem' Rzeczpospolita zo-
bowiązywała się do spłaty corocznych tlpomink w <dworowi Czyngi-
syd w>, czyli challowi' zgadzała się rra wypas tatarskich stad na nelrtral-
nym pasie ziemi nad rzekami Inguł i V/ieIka W!ś, a opr1cz tego musiała
wypłacić 200 rysięcy talar w odstępnego za powr t konnicy na Krym
bez jasyru i kolejnych 200 rysięcy za wykup armii obleganej w Zbarażu.
-V/ 

imieniu chana wezyr, kt ry prowadził rozmowy, poruszył także kwe-
stię kozacką: na jego żądanie Rzeczpospolita mialawyznaczyć 4}-qlsięcz-
ny rejestr Wojska Zaporoskiego.

'V/obec niebezpiecznej perspektpvy uzyskania w osobie chana po-
tężnego wroga, zamiast sojusznika, nie było wyboru' Dlatego w drugiej
połowie tego samego dnia ttrż za tatarskimi posłami do obozuJanaKazi-
mierza wyruszyło poselstłvo od Cl'rmielnickiego' proponujące 17 wła-
snych, opracowanych poprzedniej nocy arrykuł w do dalszych pertrak-
tacji. Punkta o potrzebacll Wojska Zaporoskiego zawierały ządarrie aLltono-
mii na o wielc większym tym razem terytorium - trzy ruskie wojew dz-
twa (kijowskie, bracławskie i czernihowskie) oraz wschodnią część Wo-
łynia i Podola do Słuczy.'Wieczorem 19 sierpnia Chmielnicki przysiągł
dotrzymać pokoju zborowskiego' a l1ocą 23 sierpnia 1649 r. zostało na-
reszcie zlko czone oblężenie Zbaraża.

Pod koniec lata 1650 r., po powrocie z niewoli tatarskiej hetmana
koronnego Mikołaja Potockiego, kt ry wzywal, aby walczyć dop ty,

dop ki ,,cała ziemia nie zaczerwieni się krwią kozacĘ", zwolennicy,,po-
lityki siły'' zyskali przewagę. Dlatego właśnie już pod koniec 1650 r. po-
graniczne poryczki wojskowe nabrały charakteru owvartyclr Przygoto-
wari do nowej wojny. Grudniowy sejm uchwalił podniesienie liczby
koronnego wojska do 36 tysięcy, a litewskiego - do 15 tysięcy ludzi' ogła-
szając r wnocześnie na nastęPny 1651 r. pospolite ruszenie, czyli po-
wszechną mobilizację szlachry.

W przededniu walk liczebność sił koronnych i kozackich byla
w przybliżeniu r wna' Pod buławą Chmielrrickiego znajdowało się około
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l()( ) tysięcy ludzi, w rym <dobrego wojska>, czy|i zawodowych Kozak w
,l,l 4()-50 tysięcy; resztę stanowili zmobilizowani chłopi i mieszczanie.

',('IllsZl1icza korrnica tatarska, przyprowadzona osobiście przez Islam
r;,'rc1;e III, liczyła od 30 do 40 tysięcy jeźdżc w. Armia koronna miała
, 'l.,llo 40 rysięcy żo|nierzy regularnej armii, ryle samo z oddział w ma-

1,rr.rt'kich i do 40 (według innych danych 60-80) tysięcy szlachry Pospo-
lrtcgo ruszenia.

Armie ściągnęły na błotnistą nizinę nad Styrem w okolicach Bere-
',l('czka na Wołyniu; szykbojowy, w kt rym miała przebiegaćbitwa,roz-
, r.1glł się na 7-8 km. Pierwszy dzieri walk, 28 czerwca1'651 r., nie przy-
llr,isl przewagi żadnej Ze stron. Następrrego dnia szala zwycięstwa po-
ttltt1ię 7^""r1a się przechylać na stronę wojsk kozacko-tatarskich. Tize-

' lr'go dnia najemna piechota niemiecka ścislręła kozackie szeregi i zdo-
l rl:r przedrzeć się do pag rka, na kt rym mieściła się kwatera chana; w Po-
l'Ilztr jego namiotu spadło kilka pocisk w Przestraszeni Thtarzy zaczę|i
rr, ickać. Chmielnicki z kilkoma czlonkami starszyzny rzucił się za nimi,

;,',lllak Islam Gerej wycofujac się, siłą uwi zł ze sobą hetmana (kłążyły

1','głoski, że chan prowadził grę na dwa frorrry a nawet porroć obiecał
rvyd ać Chmielnickiego kr lowi).

V/ obliczu porażki armia kozacka wycofala się rrad rzekę, gdzie bło-
r'r i zarośla osłaniały tyły.w nocy wykopano okopy i usypano wały, kt -
l,' przemieniĘ ob z w swego rodzaju fortecę' możliwą do zdobycia je-

'lyllie poprzez oblężenie. od 1 do 10 lipca oblężerli skutecznie odpierali
,zttlrmy, jednak warunki w obozie były złe' Dawaly się we znaki spory
lll rędzy starszyzną' brakowało wody pitrrej, narastaly tarcia między zmo-
l'rlizowanymi chłopami aKozakami. Dlatego właśnie powstał plan wy-
l rłlrtria się z otoczenla dzięki przeprawie przez błota.

Kalnicki pułkownik Iwan Bohun, kt ry przejąl funkcję nakaźnego
l l('tlnana' w nocy z 9 na 1'0 |ipca zlczął Przygotowywać przeprawę, wy-
l. l:rdającją wozami, namiotami' siodlami, kożucl-rarni, sprzętem wojsko-
rvyrn. Jednak gdy chłopska część wojska dowiedziała się o rozpoczęciu
, '1'cracji (a Bohun najpierw wyprowadził kozacką konnicę, aby zapew-
rrlt' zbrojną ochronę przeprawy), oblężonych ogarnęła panika: byli pew-
lll, że starszyzna i Kozacy naumyślnie porzucili ich w pułapce dla odcią-
l1rIięcia przeciwnika. Tłumy ludzi rzuciły się do przeprawy, topiąc się
ll.rwzajem' a także niszcząc sporządzone z takim trttdem mosty. W ciągu
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jednego dnia, 10 lipca, w walkach i z powodu paniki zginęło do 8 rysięcy

iudzi,"aż, jakopŃadali świadkowie, ,,woda od ich krwi poczerwieniała".

Klęska pod Beresteczkiem stała się tą ostatnią kroplą' kt6ra prze-

pełniła czor| wzaj"mnej chęci ZEMSTY, gromadzącej się od czas w

Ńalewajki. I jeśli dorychczas walka, na czele kt rej stał Bohdan Chmiel-

nicki, toczyła się jeszcze jako wojna domowa, wewnątrz Rzeczypospo-

litej, to po Ber"si.czku ostatecznie przeistoczyła się w wojnę polsko-

ukiairiską. Marsz zwycięskich wojsk koronnych spod Beresteczka na

południe i r wnoczesny marsz na Kij w armii litewskiej pod dow dz-

t*"..';".rur"a Radziwiłła przebiegały wśr d nieprzerwanych partyzanc-

kich wypad w ludności' obu armiom dokuczał gł d' bo' jak zallważy|

jeden z uczestnik w wyPravr'y, ,,jesteśmy teraz zewsząd otoczeni wToga-
'rni 

- zprzodu' z fyłu i z bok w''. Zo|nierze musieli żywić się wyłącznie

l smażonym ziarnem, kt re sami zbierali z p l; w obozach zabijali i jedli

własne konie, a nawet padlinę. W niedługim czasie przysz|y epidemie

i masowe dezercje.

Bohdan Chmielnicki wyrwał się z niewoli tatarskiej i już 77 |ipca

1651r'rozesłałzBiałejCerkwidoprawobrzeżnychptrłkownik wna-

kaz, zby,,nie odwlekając ani o rydziei|'przybyli do jego kwatery z ocala-

łymi pułkami. W drugiej połowie sierpnia pod hetmariską buławą zno-

wt, z.br"ło się około 25 rysięcy Kozak w i 6 rysięcy Nogajc w' a na le-

wym brzegu Dniepru, naprzeciwko zdobytego przezJznusza Radziwił-

ła Kijowa,1tały dwa lewobrzeżne pułki, liczące do 4 rysięcy ludzi' Nie-

,podri"*".r. siła kozackiego wojska, pomnożona przez gł6d' epidemie

i zmęczenie w oddziałach połączonej armii polsko-litewskiej' zmusiły

dow dztwo koronne do odrzucenia jezyka ultimat w i przejścia do

uzgodnieniawzajemnychustęPstw'..v/takichwarulrkachrozpoczęłasię
po.zątko*o korespondencja w sprawie pokoju, a od 10 września r w-

nież same rozmovfy' kt re doprowadziĘ do za'warcia 28 września 1651 r.

ugody w Białej Cerkwi-
Zgodrie z lgodąbiałocerkiewsĘ kozacki rejestr miał zostać ogra-

.riczony do 20 tysięcy, a jurysdykcja'Wojska Zaporoskiego ograniczona
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' l' ' 'r', ';cw dztwa kijowskiego (bracławskie i czernihowskie ponownie

1', 'r 
|1tr llz.ądkowano admirristracji koronnej). Jednakże traktat ten pozo-

r ,l rvylącznie lra papierze: sejm, kt ry zebral się wiosną 1652 r', nie za-
t,,,, trIziI ugody białocerkiewskiej i Chmielnicki w uniwersale ogłosił

l,l ,-\'|',()t()wania dcr rrowe_| wojny. Formalnie Przyczynąrozpoczęciadzia-
lrll lrrl;tlw}ch stał się marsz hetmariskiego syna, Tymosza na czele od-
' | ' 

rlrr kozacko-tat]fskiego na Moldawię (o dyplomarycznych zabiegach
, l'rlrr.'ltrickiego w sPlawach mołdawskich dokładniej będzie mowa da-
l, 1l Nlr_jcgo spotkarrie została wysłana armia pod dow dztwem lretma-
,, , 1', 'lllego Marcina Kalinowskiego. V/ojsko Kalinowskiego, składające
l'. z l2 tysięcy lrusarii i 8 tysięcy piechoty czekało na posiłki w obozie

1', ', 
l rvzg rzem Batoh, nad Bohem. Ponieważ nie spodziewano się szyb-

l r, t'r l:ttaku przeciwnika, pozycje były niedbale umocnione. Nagłe poja-
,r l, rltc SiQ konnicy tatarskiej i Kozak w stanowiło więc dla dow dzwva
, r I l. r lr,yi1ą rriespodziankę. W bitwie, do kt rej doszło 2 czerwca 1652 r',

|','l, tllrl około 8 tysięcy żolnierzy Korony i połowa znakomitej szlachec-
l l, 1 l l r rsarii; zginął r wnież sam hetman i wielu innych dow dc w, a jesz-
, ", większa ich liczba trafiła do tatarskiej niewoli. Takwzięto lcwawy
, 

', lrvct za Beresteczko.
Scjm, kt ry zebrał się niedługo Po tej katastrofie, odrzucił propo-

1', 1 1' Chmi elnickie go, doty czącą ofi cjalne go przywr ceni a artykuł w
'| ,, 

'l r lwskiclr. Do korica roku urworzorro 68 nowych chorągwi korrnych,

' , 'lkowitą liczebność wojska doprowadzono do 34 tysięcy żo|nierzy.
r ),l lrPca 1653 r. w Glinianach pod Lwowem zeczęło gromadzić się woj-
'l , r k1;19pnę, dowodzone przez samego kr la.

Na początku października armia koronnarozłoży|a się obozem koło
,' tv:tilca nad Dniestrem, naprzeciwko Chocimia. Liczebność wojskaJana
|'' rz ilrlierza sięgała 40 tysięcy; w przybliżeniu ryle samo żolnierzy |iczy-
lr l ,,vtljsko kozackie, kt re wraz z Thtarami pod koniec października blo-
l,, '6l;1|6 ob z żwaniecki' Rozpoczęło się długotrwałe oblężenie, w kt -
lt'rll obie armie jednakowo cierpiaĘ z powodu zimnych deszczy, głodu
l rl rcclostatku paszy dla koni; w obu z nich dezercje staly się zjawiskiem
,,',Izicnnym' Zadnej ze stron nie wystarczało sił na decydującą bitwę
r rvtcdy Islam Gerej III, podobnie jak pod Zborowem, wziął na siebie
l, 'lq pośrednika, nie zainteresowanego nadmiernym wzmocnieniem się
l. r,ircjkolwiek ze stron. Pod koniec listopada rozpoczęly się pertraktacje,

fl
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r w Rzeczypospolitej.

Koszmar wojny.

Jest rzecząpowszechnie wiadomą, że każda wojna, niezależnie od szla-

chetności cel W w imię kt rychjest prowadzona, przynosi bezmiar cier'

pieri, śmierć, spustoszetrie i okrutny automatyzm wzajemnego zab|jania

się. Rowniez rewolucja kozacka nie stała się wyjątkiem od tej smutnej

reguly. Tiafną diagnozę tego' co zaczę|o się jak kolejne, zwykłe dla Rze-

czypospolitej wystąpienie kozackie, postawił już pod koniec maja 1648 r'

Adam Kisiel w liście do kr la: rozPoczyn^ się ,,stRłszt-twłwoJNAcHŁoP-

bez omsta

każ toczył
u, u z <La-

ch w> (pod rym pojęciem rozumiano takźe ukrairiskich pan w) i Zy-

d w-dzierżawc w, a prawa wojrry, jak zawsze, uchyliły zakaz <nie za-

kozactwem".
Na Lewobrz eżtl, gdzie ludzie tradycyjnie najsilrriej byli przepojeni

kozackimi nastrojami, duże oddziały powstaricze już na początku czerwca
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l t , 13 r. zniszczyĘ rezydencję kięciaJererniego'Wiśniowieckiego w Łub-
r'l.tt Il' a do korica miesiąca zdobyły Borznę, Niżyn i Nowogr d Siewier-
'l r lłl połtldniowej Kijowszczyźnie, Bracławszczyźnie i PodolLr jak trą-
l,,r l'rlwietrzna przetacza|y się grupy Makyma Krywonosa, Iwana Han-
, r, ()lcksandrenki, Czujki, Tiyfona zBerszady, Koszki (Kuszki), Stepka

' lllllych, paląc szlacheckie siedliska i zdob1.wajac miasta, i miasteczka.
W lipctl i sierpniu 1648 r' połączone formacje chłop w i mieszczan po-

1lrvily się na V/ołyniu iPolesiu, a pod kor-riec sierpnia _ na ziemi halic-
l,l,'; i l)okucitr, dojesierri 1648 r. zanrykając w kole ognia całe tetrytorium
,rkrlir'rskie od ziemi czernihowskiej isiewierskiej do Karpat.

Silą napędową terroru, co widać ze świadectw Wziętych w rvczas
,ll l rriewoli powstaric w oraz ze skarg szlachry kt ra zdołala się urato-

'r.tt', byla NlENAwIŚc. Szlachta oświadczała, że bunry rozpoczęły się ,,od
lrrt'trblaganej nielrawiści do katolik w i Polak w; do polskiej tyranii; do
rvr:rry katolickiej;do ludzi starlu szlacheckiego". Podobnie wvierdzili sami

'r'rqźniowie: zabijali ,,z nienawiści do niewoli i rrie mogli ścierpieć pol-
'Licgo panowania''; mścili się ,,za krzywdy błogosławionej Rusi''; pra-
r'rręli ,,nie pozostawić terazżadnego Lacha na świecie'', bojak m wiono,
r, l lrz prędzej 'języki ludziom kołkiem staną, niż Lachy nad nami pano-
rr,rć będą'''

Ekspedycj a karna księcia Jere m iego'Wiśn i owiecki ego, kt ry prze-
I'll się z ośmiotysięcznym nadwornym wojskiemzLewobrzeza na Po-
lr'sic i w drugiej połowie czerwca 1648 r. ruszył uspokoić Kijowszczy-
zllę i Bracławszczyznę, jedynie dolała oliwy do ognia. Wbijając na pale,
/.|stawiając miejskie place szubienicami, odcinając głowy i ręce, i wy-
klrrwając oczywszystkim (wtym r wnież duchownym), kt rych podej-
l7cwano o sprzyjanie kozactwu, książę jak wicher przeszedl Przez Ko-
r t'lrrię,'Wczorajsze, Pohrebyszcze, Wachrriwkę, Niemir w i Pryłuki' Ha-
''lcrn jego krwawego rajdu było ,,wyciąć winnych i niewinnych'', aby spro-
rv:rdzić na prosrych |ldzi przerażenie _jedyne wedługwiśniowieckiego
ll('Zucie, kt rym możlra było ,'poskromić podłą czerri''.Jednakże na siłę
,,tlpowiedziano siłą. Chłopsko-mieszcza ska armia Krywonosa zatrzy-
lll:rIa książęce wojsko izaczę|a spychaćV/iśniowieckiego do rylu' R w-
r l, lcześllie miejscowe oddziały parryzanckie opanowaly prakrycznie całe
l('rytoritlm między Słuczą i Horynią, zająwszy Zasłaut, Floszczę, R w-
lle, Klewa , ołykę' awkoricu wr^z z Kozakami Krywonosa r wnież

231
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Krzemieniec, Łuck i 
'Włodzimierz. Towarzyszyły temu sceny porażaj4-

cego terroru. Jak pisał Sanrowydec:

,,W.szystkich zabijali, tie szczędząc ani kobiet, rni dzieci ich, majłtki
rozbijali, kościoły palili, zwalali, księży zabijali, <lwory zaś izamki
szlacheckie i dwory żydowskie pustoszyli, nie zostawiając żadnego

w całości. Rzadko kt ry w owym czasie w krwi tej rąk swoich
niezanwtzyl [podkr. N J.]"

V/ kr'wawych Porachunkach, kt re sumowały nagromadzone od

czas w Na.lewajki spory (Lach wr i <Rusi>, szczeg lnie tragiczny oka-

zał się Ios Zyd6w, zmiażdżonych kołem wojny chłopskiej' Wybuch an-

tysemityzmu na ogarniętej Przez rewolucję Ukrainie miał swoje korze-

nie w przynależności Zyd6w, zajmująrych się handlem i pośrednictwem,

do struktur władzy, czy|i do świata <Lach w. Magnaci i starostowie chęt-

nie zarabiali na przedsiębiorczych i pracowirych Zydach, sprzedając im

prawa do ściągania podatk w, zajmowania się r żnorodnym (przemy-

słem> (rzemiosłem, browarnicnvem) i dając w arendę karczmy i młyny.

Dlatego Zyd-dzierżawca w pewien spos b ściągał na siebie negatywne

skutki napięć między właścicielem i poddanymi, a ponieważ.napięcia te

rnialy r wnież pod|oże religijne i narodowościowe, to na Zydzie-ob-
cym skupiała się szczeg lna nienawiść' Za|eżność prostego ludu od Zy-
d w powodowała tarcia spoleczne i rrasilana była przez uczucie ,,chrze-

ścijafrskiego poniżenia''' Wreszcie, usprawiedIiwieniern moralnyrn, kt -
re znosiło grzech zab jstwa, była tradycyjna niechęć do ,'niewiernych'',
kt rzy,,ukrzyzowali Boga'', pomnażana przez głęboko zakorzenioną kse-

nofobię ludu.
Czerwiec i lipiec 1648 r' zapisał się w pamięci Zyd w Rzeczypo-

spolitej jako <brama zemsty), a kilka dat z tego okresu do dziś zna.;duje

: się wzydowskim kalendarzu jako dni żaloby' Według danyclr wcze-

snych kronikarzy żyd<lwskich powsta cy zabili do 100 tysięcy os b,

w tym przy zdclbycilprzez Krywotlosa Niemirowa około 6 tysięcy, Tul-

czyn^ - 1,5 tysiąca, Baru _ 2 tysiące, Połonnego - 10 tysięcy' ostroga -
około tysiąca . Liczby te są znacznie przesadzone, bo w calej Rzeczypo-
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; 'Ilr' 1 1llzcd początkiem rewolucji kozackiej, według danych rvsp ł-

'r1, |1 111-2911ych zydowskiclr, nrieszkało około 150-170 tyslęcy Zy-
l, \\' lyllr w ogarniętych ogtriem regionach - 51 tysięcy, jednak nie
,,, ' 11 1 1,i11|q7ażyćfaktu, ze prawie 300 zydowskich gmin, mieszczących
' ' 

r [ '] kr:łiIrie' przestało istnieć właśnie wtym okresie. Najbardzie_j
l l, l''l'I Zydowska kronika tragicznychniesięcy, napisana przezmiesz-

l,,', l ./,:ts lawia, Natana Hannowera, opowiada o niesĘchanyrn zezsvie_
. ' ' ' rnr, niszczeniu zydowskich osiedli, zamienianiu syllagog na staj-
,''' , ,rlrijlniu dzieci.

l )Ziwnym zbiegiem okoliczrrości rok 1648, początek Clrmielnic-
,' lly, llył w żydowskich laięgach kabalistycznych od dawna wyŻna-

.'''l' l:tko rok przyjścia Mesjasza' Zamiast obiecanego rvskrzeszenia
rl l rl lWYCh i powrotu ,,każdego do siebie'' miały miejsce okropności po_

' ' ' 'l, 'w, 
jednak to tylko podsyciło nadzieje na przyjście Mesjasza. Zgod-

|! zydowską mistyką przyjście rrriały poprzedzić ,,męki narodzenia
' l' 1'll;zł", wlęc rzezie kozackie były uznawane za pierwszy ich synrp-
l 'l]l ljrk oto wśr d żydowskich mas narodził się pociąg do mistycy-

''''l ktćlry po pojawierritl się kilktl ',nauczycieli'' i,,sprawiedliwyclr''
l' ';,l,lwrdzi w połowie XWII ur do powstania, właśnie na terytorium
l lI l llIly, nowe!|o religijnego ruchtl źydowskiego _ chasydyzmu, o kt -
' , r'r I'qdzie jeszcze morva dalej-

Zclziesiątkowarrie ludności, odsunięcie się wielkiclr mls ludzi od

I', ,' )' rrx roli, gromady uciekiniertiw, bezkarne watahy rozjuszonych ter-

' 
, '' , 'll, uzbrojonych ludzi _ te rrieunikrrione następstw-a wo.jny rv kr t-
l lrl t ZllSiĆ obr ciły kwitnącą krainę w ptlslynię. I tak, w latach sześć-
l l, ',il1tych XWI w., według szacunktl dcn-rograf w, liczba ludności Po-
l,,l l ll;'ła nawet mniejsza niż lv ostatnim trzydziestoleciu XW w.; rra

l ll ,l, lxwszczyźnie, Wołyrriu i ziemi halickiej straty w Itrdziach w1'rriosły
, ' rl.r jIlrniej 40-50%. Mieszka cy ogarrriętych wojlrą region w masowo

1' ','sicdlali się do Mołdawii i rra lewy brzeg Dnieplu, a tysiące llieszczę-
llllir'lw trafiało w jasyr' Na przykład pod konie c 1648 r. Iiczba je c w

|'r |,r tak wielka, ze doszlo do niespotykanego spadku ich wartości: Thta-
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rzy zarnieniali szlachcica na konia, a'Zyda lra garść tytonill. Po raz drugi
zy\],vy towar tak samo stracił na wartości podczas kampanii, tr-wającej od
jesie ni 1654 r. do wiosny 1655 r., kiedy to orda, kt ra występowała w w-
czas po stronie arnrii koronnej, spustoszyła na samym rylko Podolu 270
wsi i miasteczek, spaliła rrie rnniej niz rysiąc świąty i zabiła około 10 ry-
sięcy dzieci.

Jak zwykle towalz)/szem zr'u-;nowanej przez wojnę gospodarki stał
się gł d. Co prawda pa stwo moskiewskie wyraziło rvsp łczucie wobec
wsp łwyznawc w, zezwa|łjąc rra bezcłowy \Ąyw z zboża na Ukrainę,
jednak ceny wzrosły tak gwałtownie, że pieniądze i kosztowności, po-
chodzące ze zdobyczy wojennej, szybko przechodziły do rąk tych sa-
mych kupc w moskiewskich i w listopad zte 1649 r. Kozacy i mie szcza-
nie znowu skarżyli się rosyjskim dyplomatom , że ,,teraz umierają śrnier-
cią głodową'''

Za głodem przyszły epidemie. Pierwsza z nich przypada na zimę
1649 r', kiedy ,,lud marł okrutnie wszędy'', druga na 1650 r.: ,,Ludzje
padajł i leżąjak drwa, do Dniestru, koło Szarogrodu i dalej do Bracła-
wia''. Kolejny wybtrch wielkiej epidernii tIwał od lata do p źnej jesieni
1652 r. i wyniszczył całe wsie między Dniestrem i Dnieprem; następny
przypadł na wiosnę 1655 r., jego ośrodkiem były ryrn razem okolice
Hutnania, gdzie uśmiercił niemal połowę moskiewskiego wojska, kt re
tam kwaterowało' Epidernie w armii, gronradzącej wielotysięczrrĆ masy
ludzi' stały się więc zwyczajnym zjawiskiem.

Takwłaśnie, nie wwymiarze bohater w, ale zwykĘch ludzi, wy-
glądała Ukraina okresu rewolucji kozackiej, kiedy to' jak pisał Samowy-
dec, 

',nie 
było miłosierdzia w narodzie ludzkim''.

Dyplomacja Chmielnickiego w poszukiwaniu dr g wyjścia.
Ugoda perejastąwska z 1654 r'

Nagłe zmiarry poliryki, podr że kozackich posł w i lojalne niskie ukło-
ny na zmlanę z pogrlżkami tylko na pierwszy rztlt oka wydają się chao-
tyczne. Gdy przyjrzeć się bliżej, widać za nimi dosyć zwartą koncepcjQ
manewrowania między tr zem^ wiel ki mi organizmami paristwowymi,
kt re wyrastały ponad kozacką Ukrainą. Dążąc do zdobycia własnej ko-
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' ', yici poprzez zbLlrzenie stabilr-rego układu r wnowagi politycznej mię-
,l,, y l)olską, Tbrcjł i Rosjł, hetman starał się r wtrocześnie wciągnąć w tę
l1'zykt>wtrą grę sąsiednie rnałe pa stwa - Chanac Krymski, Mołdawię,
\\ł l ltls zczyznę, S icdmiogr d.

Najwazni ej s zyn <przyj acielern> Chmie lnickiego (taki właśnie ter-
rrrn Lrzywany jest w wczcsnej korespondencji dyplomatycznej chana
' ll('tlnaneln) był lslanr Gere; III i sateliry Kryrnu - bejowie ordy No-
r' r1skicj i Perekopskiej. Biorąc pod uwagę wielowiekową tradycję wsp ł-
r', ilr i walki nriędzy Thtarmi i Kozakami' taki wyb r gł wnego partnera

lllt' wydaje się niespodzianką. Istotę wzajemnego podobieristwa rozL:-

'llr'r 
ly obie Strony: jak m wił w'Warszawie jeden z krymskich posł w,

' 
l\()Z]kom i Thtaronr nie wolno znlżyć się do pracy na roli, wojna jest im

lrlt'zbędna'''

Stosunki dyplomarycznc zapoczątkow-ało poselstwo z Siczy do chana
rr 1lrzededniu powstania. Rezultatem pertraktacji była wyprawa pere-
l , '1lskiego beja Tuhaja z kilkunrstotysięczrlym oddzialem korrrricy, kt -

' 
5 r l boku kozackiego wojske brał udział w bitwach pod Z łtymi V/oda-

lrrl i l{orsutliem w 1648 r. W bitwic pod Piławcami po stronie Kozak w

'' ystępowała budziacka konnica rntrrzy Anrymira, Iicząca około 5 tysię-
, y ltrdzi; pod Lwowem i Zamościem Chmielnickiernu towarzyszyły
,', Itlziały wspomnianego juz Tuhaj-beja i brata chana, <kałgi-sułtarła>

ł, 'licjalnego tlastępcy trorru) Kr_ym Gereja; na opłacenie jego usług po-
''zI:r wzięta, od lwowskich mieszczan, kontrybucja w pieniądzu i towa-
l r, lt lla sumę blisko 200 tysięcy talar rv. Do karnpanii zborowskiej włą-
, ,,ltlc zostały siły ordy Nogajskiej i Perekopskiej; po raz pie rwszy oso-
l'licie brał rłrnich udział sarn Islam Gerej III wr:rz ze swoitrr wezyrem
',,,lcrem Gazi-ag4.

\V ścislyr-rr związku ze stosunkami z Krymem pozostawała skom-

1'l r kowana intryga dyplorrraryczna, rozpoczęt^ Przez Bohdarra Chmiel-
llr, kie go jtrż w pierwszym rcrku wojny' kiedy to wyprawił on spod Lwo-

'v.r 
pcld korriec października 1648 r. poselstwo do sułtana. Itrterrsyłvno-

'', i llawiązanyclr korltakt w dyplornatycznych dowodzi fakt, ze hetnra-
rlr rwi 7ąp1ooonowano utl_zymylvanie w Starnbule włesnego rezydenta,
, zyli stałego przedstawiciela' \X/ centrutn roztn w zrrajdowało się przy-
ll'l lc przez Ukrainę protekcjiTi:rcji. Na dworze sttłtatll nie było jedrro-
rrlyślllości wobec Paristwa Kozackiego.Jedni lrważali za korzystne uni-
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kanie otwartego poparcia dla niego, motywując to potrzebą zachowania
pokojowych stosunk w z Rzecząpospolitą, drudzy podkreślali korzyst-
ne perspekrywy przyjęcia hetmatra pod opiekę Porry (charakterystyczne'
ze zwolennik w sojusztl z Ukrainą popierała r wnież matka niepełno_
letrriego sułtana, ,,Rusinką będąc''). Zwyciężyla druga opcja i na począt-
ku 1651 r. do kwatery Chmielnickiego wysłano poselstwo z stlłtafiskim
<niszanem> (przywile.1em), w kt ryrn mowa była o protektoracie, ,,kt -

ry dawany jest innym chrześcijariskim monarchon:' Przez moje Isułta-
na] potęzne imperium i będzie wam dany w szczeg łowych artykułach
i umowach''' Następne poselswvo z 1653 r. przywiozło hctmanowi <san-

dzakill - insygnia władcy, kt ry uznał zwierzchrrość sułtana: buławę, sza-
blę, buriczuk i kaftan. Zaproponowana forma za|eżności wasa|nej była
bardzo ulgowa i zakladrl:r jedyllie częściowe ogratticzctlie polityki za-

granicznej oraz wpłacanie do skarbca imperium osmariskiego pewrrej
corocznej daniny. Sułtall z kolei brał na siebie obowiązck obrony Ukrai-
fty Przez wroglem zewnętrznym'

Propozycje Stambułtl wygląda|y zachęcająco, szczeg lnie jeśli wziąć
pod uwagę trudne polożenie wycie czonej wojną Ukrainy, więc część
pułkownik w na radzie starszyzny opowiedziała się ,'za''. Jednak kolej-
ne waśnie n-riędzy pretendentami do tronu hospodara mołdawskiego,
wkt rych armia kozacka, dowodzonaprzez Tymosza Chmielnickiego
poparła nie tureckiego protegowallego $tefana Gheorghie Ceaurula Qe-
rzcgo Stefana), a jego przeciwnika Vasile Lupula, odwlekła ostateczny
akt zjednoczenia Ukrainy z Portą. Zbhżenie z Rosja natomiast, kt re
wyraźnie tlwidoczniło się latem 1653 r. i zako czyło słynną ugodą pere-
jasławską, całkowicie zdezaktualizowało plany tureckie aż do czas w
walki między następcami Chmielnickiego' o czym będzie mowa dalej.

Vasile Lr"lpul, władca Mołdawii, od października 1648 r. Utrzymy-
wa! przyjazne stosunki z Czehryniem, nie zapomirrając r wnocześnie
i o usługach dla Warszawy, dokąd przekazywał informacje od wywia-
dowc w i pierriądze na najem żolrierzy. okazja do bardziej aktywnego
włączenla Mołdawii do polityki ukraiiiskiej stała się letnia wyprawa
1650 r. kałgi-sułtana Krym Gereja na ziemie moldawskie, rzekonro w celu
ukarania za napady oddział w mołdawskich lra Tatar w. Bohdan Chmiel-
nickijako sojusznik chana był zobowiązany do uczestlrictwa w tej ek-
pedycji (a przynajmniej wyraźnie podkreślał to w swoich listach). Het-
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lll.l!) przeprawił się wraz z Tatarami przez Dniestr i we wrześniu 1650 r.
.'llictracka zająłJassy' a następnie w formie ultimatum zażąd,ał zawarcia
,'()|llszll' kt rego stać ślub c rki
.'.llrcly z synem C 

'...'' Śl,.rb t.r,,
,l.rwię z Ukrainą, adzilby kozacki

Spowinowacenie z Lupulem nie przyniosło jednak Chmielnickie-

Il' 9 Mołdawii' Stlczawę, jednak na rozkazambitnego hetmariskiego syna
rr'Il'tlczyło na terytorium Woloszczyzny' co wywołało silny op r połą-
' z' 'ltych sił siedmiogrodzko-wołoskiclr. Zepchnięci z powrotem do Su-
, z.rrvy i zamknięci w szczelnym, dwumiesięcznym oblężerriu, Kozacy
1" 'lIicśli wysokie strary a w czasie jednego z ostrzał w śmiertelnie ran-
lly został i sam Ęmosz ' Z jego śmiercią straciły aktualność mołdawskie
1'|'rrly dynasfyczne Chmielnickiego, związane zodważnym do granic
''z.tlcfistwa, ale niezr wnoważonym, zapalczywym i nadmiernie tlpar-
lylll starszym synelTl Ęmoszem (Tymofijem).

Działalność dyplomaryczna hetmana, balansującego między Warsza-
rr'.1 i Stambułem' od pierwszych dni wojny uzupełniana była przez skom-
1 ' 

l l kowany węzeł kontakt w z potężnym p łnocno-wschodnim sąsiadern
( :trstwem moskiewskim. Rzeczywista siła wielkiego sąsiedniego pafr-

'rrv:r, z kt rego pozycjąnależało się liczyć, nie jest wystarczającym uryja-
' l t l c l l i e m te go faktu. U podstaw zbliżenia l e żaĘa pr zede wszystki m trady-
, ;'r clawnych nlłiązk w Moskwy z SicząZaporosĘ, kt rej duchowynri
'lzlt'ćrni byli członkowie kozackiej starszyzny.Już od czas w Bajdy-Wi-
' l l l.lwieckiego Moskwa nieustannie wspierała bowiem Kozactwo zaPoro-
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skie_jako potenc1alnego obroiicę nie rylko polsko-ukairiskich' ale i rosyi-

,ki.h g.".,i. przed llajazdami Tltar w' W nie mniejszym stopniu do tra-

dycji należały kontakry Zaporożc w z iclr pobratymcami pod względenr

.iorot., życia-Kozakami doriskimi' Wraz zZaporożcalni osadzili oni na

tronie rnoskiewskim Dymitra I Samozwaiica; wielkie dofrskie oddzialy

zna?azłysię w'V/ojsku Zaporoskim podczas wojny chocimskiej w 1627 r';

na 1637 r. przypatla slawna wsp lna wyPrawa na turecką fortecę w Azo-

wie u ujścia Dclnu, kiecly to połączorrym siłom kozackirn w tak zwanym

oblężeniuazo.ł,skimtrdalosiędo1641r.utrzymaćwswoiclrrękachtę
potężlrą warowtrię. Niemal regr-rlarnie odbywały się wspćllne niorskie

*ypr.*y 
''"*ybrzeżaTurcji, 

kiedy zaporoskie czajki i do skie strugi zgod-

nie z wcześnicjszymi ttstalerriami sPorykały się.;uż na lllorztr'

Dlatego wraśrrie pierwszy list Bohdana Chmie lnickiego do cara Ąlek-

sego Michąłowicza' napisar-ry 18 czerwc:r 1648 r'' zeraz Po zwycięswvach

poa zoł.y-l .Wodami 
i Korsuniem, nie starrowi zaskoczenia. Napisarrie

go ,ortrło przyspieszone r wnież ze względ w strateg'icznych: rząd car-

ski, zaniepokojony powstaniem na lJkainie, a szczeg6lnie sojuszern ko-

zacko-tatarskim, wiosną 1 48 r. rozpoczą| mobilizację wojsk w rosyjskiej

strefie nadgranicznej.'Wkroczenie rych sił na ukrai skie Lewobrzeże, a na-

stępnie poiącz.ni. się ich z armią koronną przeciwko Thtarotn - sojuszni-

kom Chmielnickiego stanowito dla niego realne zrgrożenie'

List do cara przyni sł właściwe skutki takryczne' bo przygotowallra

do planowarrego marszlr na Ukrainę zostały zahamowatre' Rozszerzając

tcn sukces dyplornaryczny, hetmerr pod koniec lipcajeszcze raz listowtrie

zwrcił się do Ale ksego Miclrajłolvicza, zachęcłjąc go do ataktl tra Rzecz-

pospolitą, co zrnusiłoby rvojska koronne do waiki na dwa frorrry' Tererry

l-rtracone przez Rosje w wojnie smolcriskiej 1633-1634 r' były najbardziej

czułym putrktenr w polityce zagraniczrtcjMoskwy' jedrlak rząd carski nie

cztrł się na siłaclr nartlszać' układ pokojowy, a tak włrśrrle wyglądałoby

wtrącanie się w sprawy ukrairiskie' Dlatego wszystkie ządarria Pomocy

rvojskowej, kt rymi Cltmielnicki zasypał Mośkwę po tym' jak stosurrki

,tyilo*"ty.rne od stycznia 1649 r' stały się z-naczltie barclziej itrtensywne'

ni. p.ry''lorły skutk w. FIetma skich posł w przyjnrorvaIro w Moslsvie

uprzcjmie, obdarorł1łvano s zczodrzei nawet dopuszczano do atrdierrcji u ca-

r.,.j.dr'"k rozmow'a rlie wykl'aczała poza ProPozyc1e pośrednictwa między

rrjt"* i Wojskienr Zaporoskim, co miało porn c w zakoliczcniu wojny'

Epoxll xt':.z.ąctu

'W 
tej grze dyplomarycznej program hetmana na przestrzeni lat 7648-

I t ' lt) 51oo''1o*o ulcgał modyfikacji. Początkowo ['lyło to jedyrrie ostrożlre
l'.rtl:rtlie możliwości rozciągnięcia carskiego protektoratu nad'V/o.jskiem
/',r 1,rlroskinrjakojednostĘ wy|ącznie militarrrą. W ofi cjalnych rozmowach
,, rtlsyjskimi posłami, kt re odbyły się w obecności starszyzny w kwietnitr
I t ' l() r. w Czehryniu, chodzilojuż o przejście 'W'ojska Zaporoskiego ,,z zie-
l l r i.rIll i pod Carskiego'Wieliczestwa wysoką rękę'', a w liście do Aleksego
Itl rchaj lowicza, przekazanym pod koniec kwietnia tego samego roktr, het-
Ill'lll Po raz pierwszy pisał: ,pcŹ nas pod laskawość iobronę swoją icłła
l(rlś, kt ra terazzBożej łaski zjednoczyła się przeciwko Lachom'''

Przełom w stosunku Moskwy wobec kwestii kozackiej badacze da-
rrr;.1 tla koniec 1650 r., uPatrując w nim uświadomienia sobie Przez c^r-
''l.lcll doradc w faktu, że nie wiadomo, czy uda się własnymi siłarni od-
,'vlklrć tereny' utracolte w wojnie smoleIiskiej w latach 1633-t634 r.

./rvtllally w lurym 1651 r. Sob r Ziernski opowiedział się za zerwanient
\\ r( czystego pokoju z kr lem polskim, a w lipcu tego samego rokr-r
t l l rtr ielnickiemu przywieziono słowną obietnicę carskiej <łaskawości>
W lllarcu nastęPnego 1652r' rozpoczęły się pertraktacje na temat wa-
r r r r r k(rw ewentualnego soj uszu. Rosyjska machi na dyplomatycz na dzia-
l'rl.r tlstrożnie i powoli, dlatego dopiero w rok p źniej, na Początku czerw-
, 'r l (l53 r', zwołano kolejny Sob r Ziemski, kt ry Llchwalił przyjęcie Pali-
''trv;r Kozackiego pod protektorat cara. Poselsrwo od sułtana, kt re pod
|,, 'lricc maja 1653 r. przywiozło Chmielnickiemu, o czymjuż była mowa,
lll''y{ttia wasala Porry ostatecznie przekorrało carski dw r, że zwłoka nie-
'l,' zc sobą ryzyko.'Wiadomość o rym fakcie dotarła do Moskwy 30 czerw-
, 'r, lr_jLlż 2 |ipca 1653 r. Aleky Michajłowicz odesłał Chmielnickiemu
''lil.llrlotę)' w kt rej oznajmiał o swej decyzji wzięcia Ukrainy 

"pod 
na-

''z.1 ()arskiego Wieliczestwa wysoką rękę''' ogłoszona p źniej uchwała
',, 'llrlru Ziemskiego z 17 października 1653 r' była formalną ceremonią,
rrl.r j:1cą lla celu legirymizację i ugruntowanie zerwania pokojowych sto-
.rlllkćlw z Rzecząpospolitą: ogłoszono zerwanie pokoju z 1634 r., a jed-
rlr rr zcśDi uchwalono:

,,Wojsko Zaporoskie z miastami i ziemiami przyjąć pod monarchy
rvysoką rękę[..']' aby ich nie oddać w niewolę tureckiemu sul-
tanowi albo krymskiemu chanowi [podkr N.J.]".
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Sprawę uważano za pi|ną, więc juź nastęPnego dnia sfornrowatro

posels&vo, posiadające wszelkie pełnomocnictwa z rytułem do reprezen-

to*"r'i, wladcy, na kt rego czele stanął 
'Wasyl Buturlin. W pier_wszej

dekadzie listopada 1'653 r. delegacja dotarla do PuĘłvla - wczesnego

punktu granicznego z Ukrainą, ale zmuszolra została do pozostania tam

aż do koirca toku woczekiwatliu na zgromadzenie się pułkownik w

i wolska w Perejaslawiu, wyznaczonym na nriejsce dokonania lroczy-

,t.go 
"kt.r. 

W ko cu, 9 stycznia 1'654 r., Buturlin i jego orszak wlechali

do Perejasławia.

Wyb r mniej znanego Perejasławia w miejsce Kijowa (|akwcześniej

chciała Moskwa) do przeprowadzenia uroczystej ceremonii jest faktem

rvieloznacznym. I{istorycy nigdy nie dowiedzą się, o czym naprav'dę

myślał Chmielnicki, doprowadzając do sojuszu z cafem' bo kra cciwą

naiwnością byłoby utożsamianie słownych deklaracji tego wirtuoza in-

tryg poliryczrrych z jego rzeczywristymi zamiaran-ri' Te ostatnie można

częściowo zrekonstruować na podstawie wydarzeir' a częściowo (bo plze-

cież nie wszystko, co zaplanowane, było wprowadzane w życie) - na

podstawie dodatkowych, na pierwszy rzut oka nieistotnych szczeg ł6w.

NajwyraŹniej jednyrn z nich bylwłaśnie wyb r miejsca ceremorrii, kt -
,y iojpo*i"da wyciągnięcie logicznego wniosku: zamiast świętej stoli-

cy całej Rusi- matry pułkowy Perejasław, zamiast deklarowanego wiecz-

nego sojuszu z carem-wsP łłlyznawcą - kozacka, wojskowa ugoda' po-

dyktowana Przez sytuacJę.

W południe L8 stycznia 1654 r- lrderzono w bębny, wzywając na

wielką radę <całe towarzystwoll. Brzmi to jednak z pewną przesadą' bo

w mieście przebywał jedynie perejasławski pułk Pawła Tctery og łern'

według obliczeii Mychajła lJruszewśkiego' na placu katedralnym w Pe-

rejasławiu zebrało się okoitl 200 przedstawicieli starszyzny i kozactwa,

wtym12pułkownik w.Jakzapisanowraporcieposelstłvamoskiew-
skiego, Chmielnicki rozPoczy:-L^jąc radę wygłosił przem wienie, w kt -

rym połozył nacisk na ciężkie doślviadczenia sześciclletniej wojny ''z
gnębicielarni i wrogarni naszvmi, k't rzy clrcą wykorzenić Kości ł Boży'

Epox'ą xoz',ącrcą

rl'y inrię ruskie zapornniatre zostało w zierni naszej". Th rada, powie-
,lz l.rI, zwołana została po to, ,'abyście z nami obraii sobie wladcę spośr cl

' r tt't'e clt, kogo tez chcecie - sułtana' chana, kr la czy cara" .W odpowie-
, |,, r, zgodrrie z tekstem rapoftu, ,,cały rrar d zawołał: wolimy pod mocną
|(, l\|l cafa wschodrriego, prawosławnego w naszej błogosłarviorrej wierze

',lltit'rać, rriz nienawidzącemu Chrystusa pogarrinowi się dostać''. Po-
r, llI Paweł Tetera, obchodząc wok ł zebranych, raz jeszcze zapytyrvał
, 'l't cnyclr: ,,Czywszyscy tak oto zezwalacre?" i ludzie odpowiadali: ,Wszy-
,, y co do jednego".

Cidy przy czvtaniu tego raportu weŹnrierny nawet pod uwagę styli-
' r y kę lrroskiewskiej etykiety dyplom arycznej , rytualrly wysoki styl w sto-

'rrttku do osoby cara i spraw dotyczącyclr prawclsławia, nrusimy takczy
lll,ri'zej zauważyć, że radl przebiegała w atlnosferze zgody (co zdlrzlło
r, rrie często). Zmąct|ją natomiast publiczrry skandal, do kt rego do-
,zltl w perejasławskirn Soborze Uspieriskim (Zrśnięcia Najświętszej
N'1'rryi Parrny), gdy przyszło do składania przysięgi. Przysłani z Moskvy
lrl, llowni zaprosili starszyznę dojej złozenia, na co zdziwiony Chmiel-
lrl, ki zażądał' aby najpier_w w imieniu Aleksego Michajłowicza posło-
,\'l(' Przysięgali, ze ''monarcha lrie llarusz)r ich swob d''. Buturlin złPro-
lr,'lr)WAł z oburzcniem: wpalistwie rnoskiewskim ,,poddani powinni
l l;rclrć przysięgę sw<ljemu władc1', a nie władca inr''. Sytuacja stała się

l l Vtycznf,' więc hetnran ze starsŻyz|ląopuściii katedrę i odbyli długą rra-

' l,lq Pomimo d'uvuznaczności sytuac1i nie było odwrotu. Chmiellricki
''l:Vszyzna polvr cili do katedry i złożyli przysięgę, ,,że być jm z zie-

'Illltltli i z miastami pod władcy wysoką ręką na wieki''.

ł )r.yanizacja terytorium i moilel władzy u Pąiistwie Kozackim'

l ] |, ()da pere1 a s ławska umocniła zasady wewrrętrzn ej organizacj i Patistwa

l'ilz1rgĘięgo, rra kt rych zostało ono zbudowane wlatach 1648-1653'
\lrlrlcl nowo powstałej palistwowości został podyktowany przez stao

\\'Ylątko!!y, w kt rym lJkrairra zy|a od początku wojny' określajłc sYtlla-
, 1,,' w dzisic_jszych kategoriach rnyślowyclr, możrra1ą por vlrrać z dykta-
r llr :1 wojskową. sPra\^/owaną w imie niu kozactwa przez hetmana i wy-

'/ Ą sta';s'Zyznę; przecież IIaWet sama trazw,r pa stwa brzmiała rrY/ojsko
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i Zaporoskiell. Najwyższa władza lrależała tu do hetmana, kt ry był doży-
wotnio wybierany przezKozak w, ale jako najwyższy władca przewo-
dził wszystkim stanom, korzystając zpraw ustawodawczych oraz wy-
ższej w|adzy administracyjnej i sądowniczej: dla kozactwa był bezpo-
średnim zwierzchnikiem, dla pozostalych stan w _ ostatecznym arbi-
trem. Ludtrość posiadająca pcłne prawa' nie zobowiązana do służbywo;-
skowej (szlachta i mieszczanie) zachowała <dawne prawa i wolności>,
czyli tradycyjne formy samorządu oraz prerogatywy stanowe i majątko-
we. Zyskały na tym r wIrież masy chłopskie, kt re w większości były
wolne od podda swva (z wyjątkiem nrajątk w cerkiewnych). Chłopi stali
się właścicielami ziemi (<pospolirymi>), posiadajacymi wolność osobi-
stą i uprawiającyrni ziemię w zamian za płacanie podatk w do wojsko-
wego skarbu.

Rozwirrięte formy samorządu miejskiego (magdeburskiego) i szla-
checkiego (ziemskiego) rekompensowały oczywisty fakt, że szlachta
i mieszczanie byli praktyczrrie odsunięci od rząd w. od tej pory skupia-
ły się one w rękach nowego llarodu polirycznego - Kozactwa, kt re ze-
pchnęło na dalszy plan szlachecki nar d poliryczny. !7ybieralność star-
szyzny w kozackich instytucjach władzy, l tałźe elastyczność barier rnię-
dzystanowych lradawały Paristwu Kozackiemu charakter źywiołowo-de-
mokraryczny. To w nim właśIrie, choć bez stosownych deklaracji praw-
nych, ustaliła się de facto r wrość wszystkich stan w przy jednocze-
snynr podzialc obowiązk w między stanami, bez wydzielenia PrzezPra-
wo jednego z nich jako warstwy uprzywilejowanej ze szkodą dIa pozo-
stałych. Z czasest ta kr tkotrwała r wrrowaga zostanie naruszona, w ko-
zackiej starszyŹnie przebudzi się bowiem upodobanie do ,,wysokiego''
pochodzenia oraz aPetyty posiadaczy, zacznie się zaprowadzanie pod-
daristwa <pospolitych) i nastawanie lla prawa mieszczan' Jednak było to
kwestią przyszłości; na razie w czasach Chmielnickiego, a częściowo
r wnież jego następc q udawało się połączyć dwie trudne do połącze-
nia zasady: surową' wojskową centralizacjĘ z demokracją.

PaIisnvo stworzone przez Bohdarra Chmielnickiego zajmowało te-

rytoritlm o powierzchni około 200 rysięcy kilometr w kwadratowych,
zamieszkiwane przez ponad 3 mln ludzi. Na zachodzie jego granice prze-
biegały mniej więcej zgodnie z granicami starego wojew dztwa bracław-
skiego, na p łnocy dochodziły do rzeki Hory , dalej ciągnęły się przez

Eporcą xozscx'l

|'r ypcć i Dniepr na lewy brzeg, obejrrrując Lubecz, Nowogr d Siewier-

'l.l i Starodub; pod koniec lat pięćdzicsiąrych XVII w. do Y/ojska Zapo-
r, '.,kicgo należała r wrlież część południowej Białorusi.

I)odzia l adnrini stracyj ny d u b lował struktury woj skowe : j ednostki

l ( l 
)/ 

tori al lle odpowiadaĘ hierarchi i pododdział w, zapewniaj4c naj s zyb-

t 1z moż|iwych mobilizację ludności zobowiązanej do słuzby wojsko-

'r't' 
j, czyli kozactwa' Najmniejszym pododdziałem wojskowym w armii

l , 'zlrckiej był kureli, do kt rego wchodziło od 10-20 do 30-40 żołnierzy

" ;cclrrcgo chutoru, wsi lub części miasteczka albo miasta. Kurenie łą-

, zvly się w wyższą jednostkę wojskową, a zlt^zem admir-ristracyjno-te-

l 1'ttlrialną - sotnię, kt rą dowodzll wyznaczarly Przez pułkownika set-

l r r k, rezyduj ą cy wr 
^z 

ze ster szyznąsotn i (esaułem, p isarzem i chorążym)

rr'sccinnym miasteczku; cywilnymi sprawami sotni zajmował się ata_

lrl.rrr grodowy we wsp łpracy z orgallami samorządu nrieszcza skiego.

l(( )Zmiary sottri llie były ustalonc, najczęściej jedrrak liczyly one od 200

, l, l 300 żoInierzy'
Sotnie łączyły się w pułki i terytorialnie podporządkowane były

l ,,ltk_etnemu miastu pułkowenrtr, w kt rym znajdou'ała się rezyde ncja

\\ yzlraczal1ego Przez hetmana pułkownika oraz st^rszyzny pułkowej -
, ,,ltttła' oboźnego, sędziego, pisarza, chorążego. Ilość pułk w nie zawsze

l'yll jcdrrrkowa (od 16 wzwyż), a w skład pułku mogło wchodzić od 11 do

'] sotlri. Podobnie jak w secinnym miasteczku, w rnieście pułkowym
, ywilnyrni sprawami kozactwa zawiad1rvał ataman grodowy, a miesz-
, zlrilskimi - organy samorządowe. f)o pułkownika należała funkcja do-
,.r'ildcy własnego pułku jako jednostki bojowej, a także furrkcja zwierzch-
lrlkl administrac.;i pułkowego okręgu terytorialnego z szerokimi upraw-

l rlclliami sądowniczymi, karrryrni i finansowymi'
Autonomicztrąjednostką paflstvva pozostawała Sicz Zaporoska, kt ra

1,,'tllcgała bezpośrednio rządonr hetmana. Nie wchodziła ona wskład
,'rtltlcgo z pułk w i wybierała własnego atamana koszowego (w przeci-
,r' l elistwi c do wy znaczany ch pr ze z h e tnr ana pu łkowni k w)'

Na szczycie struktuI władzy zI-rajdowała się Starszyzna Generalna'

1'i lczątkowO nazylvana <wojskową>: lretman nakaźny (dow dca odrębne-

l,'( ) Zgrtlpowalria poclczas działa 
' 
wojennyclr), oboźny, sędzia, pisarz, dwaJ

, '''rrrłowie, c|'lorąży iblńczuczny,'V/e władzypisarzll gcneralnego zna;do-

rr';rl:t się Getreraltla Kancelaria Wo.jskowa' inaczej słtrżby dyplonutycz,ne
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i administracyjne. oboźrry generalny kierował dostawami uzbrojenia dla

armii i sprawami czysto wojskowymi. Sędziowie generalni (było ich za-

zwyczaj dw ch) kierowali sądem hetma skim; wX\ĄIIw. przeistoczył

się on w specjalny organ :rpelaryjny - Sąd Generalny, przez kt ry prze-

clrodziły sprawy rozPatrz'orte uprzeclnio w sądach sotni i pułk w' Urzędy

generalnego esauła, generalnego chorążego i generalnego bu czucznego

nie wiązaĘ się ze ściśle określonymi ftrnkcjami i sprowadzały się do wy-

konywania bezpośrednich polece tretmana (cudzoziemry nazyrvali rych

ludzi.;ego adiutantami).

Rezydencją hetmariskich instytucji, a stąd r wnież stolicą paiistwa

aż do czasu oddzielenia się Lewobrzeża pozostawało rodzinne miasto

Chmielnickiego - Czehry (obecnie stolica obwodu czehryfrskiego),

a dokładniej zarnek w Czehryniu na strornej g rze, nad rzeką Tasminą'

Przechowyrvano tu pa stwowe insygnia _ buławę hetrnafrską, chorągwie,

lretmaiiski buriczuk i pieczęć Wojska Zaporoskiego, przedstawiającą Ko-

zaka z rusznicą na ramienir-r i szablą u boku.

Jeśli chodzi o organizację finansowych służb paIistwa' to pierwsza

wzmianka o osobie hetmairskiego podskarbiego, zarządzającego Przy-
chodami i wydatkami Skarbu Wojskowego, pochodzi z 1'654 r., jednak

oficjalnie zl czlslw Chmielnickiego urząd generalnego podskarbiego

nie istniał i wszystkie sPrawy finansowe hetmarr kontrolował osobiście.

Żr6dło dochod w skarbu musiały stanowić ziemie dawnych kr lewsz-

czyzn, Kościoła rzymskokatolickiego i szlachry kt ra wyemigrowała, jed-

nakwśr d wojskowego zamętu nie zdołano w ko cu wprowadzićregt-
larnych podatk w od ich mieszkaric w. Dlatego dochody pieniężne po-

chodziły z pogranicznego myta handlowego; Iudność płaciła także dani-

nę w naturze fla rzecz wojska, a w pieniądzu _ czynsz za zlemię i poda-

tek od wyszynku, czyli sprzedaży piwa, miodtr i w dki, za korzystanie

z młyn w, dzierżawę i zakładanie kopalni rudy i dziegciarni oraz od

sprzedazy tytoniu. Do spraw finansowych należą także prawdopodobne

pr by bicia w Czehryniu własnej monety. Doniesienia o rriej pochodzą

z 1649 i 1652 r. (p źniej pieniądz Chmielnickiego nie jest już wspomi-

nany, a sama moneta pozostaje nieznana numizrnatykom).
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l' t n : t! I ek w oj ny mo skieu sko -polskiej w lat ac h 1 6 5 4 - 1 6 67.
\ t t t i t rć Bo hdana Chmielnickiego.

\Vlrlsllą 1654 r' rozpoczęła się wojna moskiewsko-polska, do czego przy-
, ,'1'rlily się działania dyplomacji kozackiej. Gł wne siły armii carskiej
r r l''zyły na Białoruś, gdzie planowane było strategiczne uclerzenie wzclłuż
|','l'lltnicza snrole skiego; do jesierri tego samego roku zdobyty został
l', '|1l('Ę V/itebsk i Srnolerisk. 'W tej interwencji udział lvziął takźe 1S-ty_
ll' l Zlr} pułk kozacki pod dow dztv'em hetmana nakaŹnego lwanaZo-

|,'r,rl-crlki. 'V/ lipcu 1654 r. Zołotarenko okupował powiary bychowski,
I ryt zcwski i mohylowski, gdzie przezirnowała jego armia, a w lecie
1r, l5 r- ruszył na p łnoc, zdob1wajac Świsłocz, Mirisk, a wreszcie, wsp l-
'r, 7 p11f [21ni moskiewskirni, Wilno i Grodno.

Atak na Białoruś rniał zbiec się z jednoczesnym atakiem rra'Wołyii,
1,,lrllrk wtrosce o bezpiecze stwo południowego pogranicza Chrniel-

'll, ki nie wsparł szerszych dzialali wojennych, planowanyclr przez ro-
t 1,'kich wojewod w 'V/iosną i latem na południu tocryły się loka]ne walki

rl rlętlzy chorągwiami wojsk koronnych i Kozak w z Naddniestl.za, jed-

'l rl' przyszłość miała przynieść niekorzystne wydarzenia.- w czerwcu
l t,'l.ł r. polska dyplomacja zdoIała osiągnąć zn^czący sukces - został za-
rl rlty <pok j wieczysry> zBachczysarajem. oznaczało to wypowiedze-
rr, rriekorzystnej dla Krymu ugody krymsko-kozackiej i ustanowienie

,r( zcpno-obronnego sojuszu chana z kr lem polskim przeciwko Mo-
.l wic i kozackiej Ukrainie.

WpaŹdzierniku 1654 r. 3O-rysięczna armia polska pod dow dztwern
I l r' f l nana korotrnego S eweryna Potockiego wkroczyła na Braclawszczy -
'' ll1', l czambuły tatarskie ruszyły w kierunku Humania. Na przełomie
l ł,'j,ł i 1655 r. spustoszyły one całkowicie dziesiątki rniejscowości, kt -
ry, lr mieszkafrcy zostali wymordowani, o ile odm wili uznania podle-
1'l, 'ści Koronie, albo zbiegli (między inrrymi, w przeciągu tych miesięcy
1, ,lyllie do Mołdawii uciekło około 10 rysięcy mieszka c w Podola).

Lato 1655 r. minęło pod znakiem wdarze , kt re w polskiej histo-
lll ()tl-zymały nazwę (potopu) - pięcioletniego zamętu, kt ry ogarnął
l l ,r j i postawił go na krawędzi przepaści' Kr l szwedzki Karol X Gustaw,
,'( ('l1iając początek moskiewskiej inter-lvencji na Białorusi i Litwie jako
,l, 'llrą okazję do położenia kesu trwająrym p łwieku zmaganiorn Szwe-
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cji i Polski owybrzeże Bałtyku w Prusach'Wschodnich i Inflantach
(dzisiejszej Łotwie), w lipcu 1655 r. wprowadził swoją armiQ na teryto-

rium przeciwnika. Na początku września szwedzkie wojska zaję|yWar-

szawę, a rriedługo potenl r wnież Krak<iw. Dramatyczne iosy polsko-

szwedzkiej wojny, kt ra zako czyła się dopiero w 1660 r', miały bezpo-

średni wpł1łv na rozw j wydarzeii rla (Jkrainie' Juz pod korriec maja

1655 r, czyli kilka miesięcy przed atakienr Karola Gustawa na teryto-

rium Polski, rozpoczęły się między nim i Chmielnickim oż1rvione kon-

takry dyplomLtyczne, do kt rych włączono r wniez sojusznik w kr la

Szwecji - siedmiogrodzkiego księciaJerzego II Rakoczego oraz elektora

branderrburskiego Fryderyka-Wi lhelm a. Zgodnie z zawarty mi porozu-

mieniami armia kozacka wrazz moskiewskim korpusem pomocniczym
Btrturlina ruszyła na zach d' do Lwowa' 29 września 1655 r. nriasto zna-

lazło się w oblęźeniu, kt re tr'rvało aż do listopada - do chwili, gdy wia-

domość o pojawieniu się na tyłach Tatar w nie zmieniła plan w hetma-

rra Chmielnickiego. V/ziął on od mieszczan korrtrybucję i zawr cił swo-

je pułki na spotkanie chana'

Bierność Chmielnickiego we wspierarriu Szwed w była spowodo-

wana poważtrymi rozbieżnościami w kwestii terytorialnej, kt re wyszły

najaw podczas oblężenia Lwowa. Zgodnie z planami hetmana po upad-

ku Polski do Pariswva Kozackiego miały wejść ziemie zachodnioukrai -

skie. Karol Gustaw z kolei, traktując Chmielnickiego jak zbrojnego na-

jemnika, przedstawił własne pretensje do ziemi halickiej, co wyłvołało

gwałtowne oburzenie zar wno hetmana, jak i starszyzny' R wnolegle

zaczęły ujawniać się r wnież tarcia z Moskwą. Ich przyczyną staĘ się

południowe rejorry Białclrusi, okupowafie Przez Zołotarenkę - rząd het-

ma ski wprowadzał tu administl'ację kozack4, natomiast carscy woje-

wodowie uwazali te ziemie za przy|ączolre <w imieniu cara>.

Tymczasem jednak nastąpił niespodziewany zwrot wydarzeri, kt -

ry ostatecznie postawił Chmielnickiego w opozycji do Moskwy. Rząd

carski, zaniepokojorry sukcesami Szwec-ii, zdecydował się na zasadniczą

zrnianę kierunktr polityki zagranicznej' 
-V/maju 

1656r. Ros_ja zerwała

stosunki dyPlomatyczne ze Szwecją, wypowiedziała jej wo-jnę i rozpo-

częła roztnowy z Rzecząpospolitą. Na konf_erencjQ pokojową, wzn^-
czoną na sicrpieri-paŹdziernik 1656 r., Chrnielnicki wysłał własrrych

posł w z pe łnonrocrrictwami do walki o to, aby granica rrriędzy Rzeczą-

Epoxą roz,ącrcą

' 
,'''1'tlIitą a [Jkrainą przebiegała ,jlkza dawrrych ksiąząt rtlskich''.Jed-

' 
,'r l. r l krai ska delcgacja nie została dopuszczotla do rozm w, kt re roz-

1'' " zęly się w Wilnie 22 sterpnia 1656 r' Gdy posłowie składali hetma-
'r' 'rvi l:lport o przebiegu wydarzefl, terr, jak opisal jeden ze świadk w:

( )d listopada 1656 r- Chmielnicki rozwija intensywną działalność
'Il |'ltllnetyczIrą, forsując podpisanie ugody z kr lenr szwedzkim, Sied-
Illll ll,|-()dem' Wołoszczyzną, Austrią, Mołdawią i Krymem; odnowione
' ' 'r'l;:1 demonstracyjnie rozmowy z Polską i Turcją.Jednak Chmielrric-

l r llltl poZoStało już niewiele życia. oznaki śmiertelnej choroby wystą-
1 l l 1' r llt początku 1 657 r. Czując nadchodzącą śmierć, Chnrielnicki zwo-
| 'l rv kwietlritt radę starszyzny i za jej zgodą przekazał buławę hetma -
I 1 ',wojemu 16-letniemu synowi, Jurijowi. pod koniec lipca hetman

' l'''r,rl wylewtr krwi do m zgui po kilku dniach, 6 sierpnia 1657 r., zmarł
, t zchryniu, a cztery tygodnie p źniej został pochowanyw Subotowie'
', 

"l,rlclowanej przez siebie cerkwi pod wezwaniem św. Ilji.

1/1

\ t. Ruina (1658-1686).

l 'r'rzcśnia 1657 r' w Czehryniu przy drzwiach zamkrriętych miała miej-
' l:rtla starsZYzny,kt ra do czasu uzyskania pełnoletnościprzezJurt1a

' l, l l l iclnickie go przekazała pełnienie obowiązk w hetmariskich gene-
' 'lttr'lllll pisarzowi Iwanowi Wyhowskiemu; miesiąc p źniejrada gene-'
, rlr r w Korsuniu z udztalem delegat w szeregowego kozacwva, miesz_
' ,'r l clttchowie stwa potwierdziła tę decyz1Ę. otoczenie'V/yhowskiego
'rlI:;dało wowej chwili imponująco' opr cz wypr bowanej starszy-
' 1 tltl hetmariskiej stolicy na kilka tygodni przed śmiercią Chmielnic-
t" l''l przeni sł się człowiek, kt rego bez przesady można zaliczyć do
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najwybitniejszych postaci tej epoki' bogatej w wielkie osobowości'Jerzy

Nierrrirycz (161Ż-1'659) po'noa'it ze st"'ej zierniairskiej rodziny z Ki-

jowszczyzny i neleźał do najbogatsz

Ocllrzczorty w protestxnryztrtie' tta

l.ycz ot|'zyrnarł w młodości ztrakonr

dernii socyniariskiej w polskirn R

w Lejdzie, Arnsterdamie ,

jego pi rawyszło kilka dr

ryżtl po łacirrie traktaty Rozprawa o

stts de bello Moscouitico aruti 16j2) o

cluześcij

niepod go i Niemirycz' podobnie jak je go

roo'K, wkroczył na drogQ kornpromisl

Między irrnymi w 1652 i 1654 r

'uvach z Chmielnickirn, a od jesi

międz edar

wajĄc rote

nowie r' N
polityk, wykonuje karkołomny w oczac

l;ię,to Cr"hrynia, gdzie, jakw wczas pis

zŃ w i tarn ochrzcil w ruskiej wierze'"

wyzt'tatlia swoich przodk w' wt'dy tcż otrzymał tytuł kozackiego prrł_

kownika, a po rłyborze Wyhorvskiego na hettnatra od razu stat się jcgo

prawą ręką.' 
śo3uv dw c'lr tak cłoświadczotryclr pclliryczrric męż rv' wzmlcnla-

ny rzez stłrsz'yznę w Korsutriu jedrrością' obiecywał

po k tkim czasie obr ciły się one wniwecz i Ukai-

11ę go z najclramatyczrliejszyclr okrcs w1c'j lristorii'

zwal1ego Ruilrą'

Pocz4tek wojnY domowej'

Mąciciele się a dorychczas

roska. Po nic roskie <towa

kt rcgo , kie al ele tnent u

Epor.ą roz',ącxą

|'' ' l ,rz Pierwszy obwieści}o brak swojej zgody na zmiany w życiu Ukra-
llly l )|. zbrojnej społeczności r wnych, kt rą podobnie jak i sto lat temll

1'r 
rzrtstaWxła Sicz, całkowicie nie do przyjęcia były ostre formy władzy

1' rrrstwowej, skoncentrowanej w rękach nrożnej starsŻyzny' znienawi-
,l ,,,|lrcj Przez kozacką <hołotę>' Formalnie powodem Protestu stał się
I rl t lliczaproszeniaZaporożc w nawybory nowego hetmana; oburzo-
ll( ((t()warŻystwo koszowel wyszło zStczy na tereny południowej Ki-
|.lw\/'czyzny i zaczęło na znak Protestu grabić chutory zamożnych Ko-

,I.,lw. Wyhowski nakazal zablokowanie dnieprowego Nizu i złprzestał
,l,,.,1 1vu zywności i broni. Konflikt m głby się na tym zako czyć, gdyby
trlr rriezadowolenia nie wykorzystal jeclen z lider w starszyzny, kt ry
|''.'rirląl dla siebie buławy hetmafrskiej - połtawski pułkowrrik Marcirl
| 'r r 

,, zker.

l)orozumiał się on z koszowym Siczy Jakubem Barabaszem i za-
,1', lrlwał o poparcie do trzeciej siły - rządu moskiewskiego: obaj napisa-
ll lr'r W1,|6'675kiego donos jako na <Lacha>' kt ry rzekomo miał zamiar

,|'r zcdać Ukrainę Polsce''' Wlhowski, rozumiejąc dwuznaczność sytua-
, 1'' zdecydował się udelzyć jako pierwszy. odnowi} intens1'wne stosun-
l l z l(lymem (co samo już stanowiło wyzwanie dla Moskwy, bo Tata-

',,rr' ttwlżano za sojtrsznik w Rzeczypospolitej) i gdy na początku maja

1r ''1;'j 1. joczekał się przyjścia nogajskiej konrricy K.aracz-beja, 'rozpoczął

lll'lls7. l1źl Lewobrzeże,gdzie w okolicach Połtawytlwaly lokalne Potyczki'
l'r, 'wokowane przez Kozak w Puszkara.

l)o trwającym dwa tygodrrie oblężeniu Połtawy,'Wyhowskier-nu
, l, l r l tl si ę rvyciągnąć n iej ednorodne kozacko-zaporosko-chłopskie woj -
l , ' |)1152Ęx1x i Barabasza na podrniejskie tlroczysko, gdzie 1'1' czerwca
lr' ll'j r. doszło do otwartej walki' Ludzie Puszkara zostali doszczętnie

', ',,l,ici' zgirrąl także i on sam, choć walczył nłdzwyczaj odrł'ażrrie.
l l,l, lętą głowę pułkownika - picr-wszą głowę czlouka starszyzny, kt ra

I r,llu w bratob Sczej wojnie - na spisie przynicsiono do namiotu
t\'r Irtlwskiego. Tego sarncrgo clnia Połtawa została całkowicie spaIona'

I l 'llllilno i powicszono Jlktlba Barabasza. Jak twierdzili wsp łcze śni
(|,l /V tyln, jak zarvsze , z prze sadą) antyhetmairskie wystąpierrie poci:1-

l ll("I() za sobą śmierć łącznie okolo 50 tysięcy ludzi, kt rzy zginę|i 1uż
I r i ultclw nc-ji <Lach wr.

249
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Pniba powrotu ito ilawnego świata: unią hadziącka z 1658 r.

Wyprawa na buntowniczego pułkownika, popieranego Przez Moskwę,

pokazała, że kości zostały rzucone . Antymoskiewskie nastroje starszy-

zny generalnej z otoczenia nowego hetmana, niezadowolenie wyższego

duchowieIistwa, kt re od początku kzywo patrzyło na ugodę pereja-

sławską, pr by otwartego ataku na Paiisnvo Kozackie metodami nacisku

zbrojnego, a wreszcie _ b|iższa znajomość z obyczajami polirycznymi
Carstwa Moskiewskiego, stawały się odstręczającymi dla ludzi, wycho-
wanych na tradycjach stanowych wolności Rzeczypospolitej i przyspie-

szyły proces, kt ry rozpoczął się w ostatnich miesiącach życia Bohdana

Chmielnickiego, kiedy to dyplomacja kozacka gorączkowo poszukiwała

alterlratywnych sojus znik w. Iwan'V/yhowski konrynuował te staraIlia,

ostatecznie nawiązując rozpoczęte przez Chmielnickiego stosurrki dy-
plomaryczne z Po|ską. 16 września 1658 r. hetman zebrał pod Hadzia-
czem radę kozacką, na kt rą przybyli r wnież komisarze Rzeczypospo-
|itej.Z inicjarywyWyhowskiego rada uchwaliła tak zwane pakty hadziac-

kie - ugodę dotyczącąpowrotu Pa stłva Kozackiego pod berło kr lew-
skie. Tiaktat zHadziacza, kt rego koncepcję opracował najprawdopo-

dobniej Jerzy Niemirycz, oparty był na idei przemiany Rzeczypospolitej

w federację Kr lestwa Polskiego,'Wielkiego IGięsrwa Litewskiego i Wiel-
kiego IGięstwa Ruskiego, czyli Paristwa Kozackiego w wczesnych jego

granicach. Wszystkie trzy części federacji miaIa łączyć osoba wsp lnie
wybieranego kr la' wsp lny, wybieralny Sejm i zobowiązanie do zgod-

nych działafi wojskowych przeciwko wrogom zewnętrznym. Najwyż-
szym organem władzy ustawodawczej na terytorium 'Wielkiego Księ-
stwa Ruskiego miałoby stać się Zgromadzenie Narodowe, czyli wybie-
ralny parlament, a władza wykonawcza miała dożywotnio należeć do

hetmana, r wni eź wybieralne go i zatsłier dzanego Prze z kr la. Księswvo

miało posiadać własny skarb, najwyższy trybunał oraz podporządkowa-

ną he tmanowi armi ę złożoną z 3}-tysięczne go 
-V/oj 

ska Zaporoskie go,

kt remu potvvierdzano wszystkie prawa i wolności, a także z 7O-tysięcz-

nego wojska najemnego. Kości ł prawosławny został zrlwnany w Pra-
wach z rzymskokatolickim poprzez nadanie prawoslawnemu metroPo-
licie i pięciu władykom stałych miejsc w Senacie Rzeczypospolitej oraz

skasowanie unii na terytorium IGięstwa. odrębny punkt ugody hadziac-

Epox'ą xoz'acxa

l l, | , 'l llltwiał istnienie dw ch uniwersytet w: Akademii Kijowsko-Mo-
|'r l 'lr'kicj, zr wrlanej w prawach z Krakowską, oraz mającej powstać
'' 1r.zt' j tlczelni o statusie uniwersytetu; na całym terytorium Paf1stwa
'' 

"\!'.ll:lllo rra zakładanie bez ograniczeri kolegi w igimnazj w z pra-
,,, lll wykładania po łacinie.'Wreszcie ogłaszano pełną wolność druku
(,\' l\'t|) także w kwestiach rcligijnych), pod jednym rylko warunkiem:
ItIl \\'()ltlo było atakować osoby k la'

Nr fali pohadziackiego enruzjazmu Wyhowski i jego zwolennicy
' ', lllrcśli znaczące zwycięstwo nad wojskiem moskiewskim w wojnie
l,'lrtlttlpskiej. Pod koniec września car zwr cił się z <gramotą> do lud-
l r,,'., i Ukrainy, wzywając do zbrojnego oporu przeciwko,,zdrajcy'Wy-
l l,'rvskicmu'', r wnocześlrie rozPoczęto anryhetma ską agitację wśr d
l'',lrr' tlpierając się na jego anryszlacheckich nastrojach' Po takim słow-
ll\ ll) l)rzygotowaniu artyleryjskim ponad stutysięczlla armia moskiew-
l r 1lr7cĘ166zyla w kwietniu 1'659 r. ukrai ską granicę i ruszyła na po-

l,l,lrlic Rosjanie zepclrnęli pięciorysięczny oddzia| kozacki do Konoto-
1',' lzltnktręli go woblęźeniu, trwającym pollad dwa miesiące, aż do
I', '( ,/iltktl lipca, kiedy to na pomoc oblężonym przybyłWlhowski z 1'6-ry-

'rr' l Zll}l11 wojskiem, wspieranym przez niemal 30-tysięczną konnicę ta-
r rr.,ką pod dow dztwem chana Mehmed Gereja I\tI oraz kilktlrysięczrry
, ',l,lzilł najemnik w- Polak w, Serb q Niemc w i Rumun w. Dzięki
rlr l'ttlClllU manewrowi armia Wyhowskiego odciągnęła część sił przeciw-
l r l l'.r tld rniasta i, urządziwszy zasadzkę, uderzyla na na przepr awie przez
'',',, r l ćlwkę. Moskiewscy wojewodowie ponieśli druzgocącą klęskę; we-
, Ilrr{ sl w kozackiego kronikarza, ,,m gł uciec do swego obozu pod Ko-
rl, 'rrlP łlko ten' co miał skrzydlate konie''. og łem rra polu birwy pole-
r'l,'tlo50tysięcymoskiewskich żolnierzy (przytłoczeni rozmiararni klęski
,'\V( ze ślli obserwatorzyjak zawsze wymieniali przesadzone liczby, oce-
lll ll:lC straty na 130 tysięcy).

Jednak następne wydarzenia szybko przekreśliły triumf hetmana.
\\ rlszlwski sejnr okroił podpisany podczas rozln w tekst ugody lradziac-
I l,'; (rra przykład odm wiorro Pa swvtr Kozackiemu prawa do bicia wła-
'lr,'i lnotrety, wyb r he tmana milł odbywać się poprzez przedstawietrie
I r,rlowi do zatwierdzer-ria nielednej,lecz czterech kandydatur; ograrri-
',,, r I o niezależność dyplom atycznąhetmana, kt rem u zabroniono przyj-
lllr lwal]ił delegacji zagraniczltyc}r). Poprawki te zmicniły ugodę w zmo-
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dyfikowany wariant ugody zborowskiej z 1649 r., z cŻyrn nie mogli po-
godzić się nawet bliscy wsp łpracownicy lretmana' Jeszcze większy op r
ugoda wywołała wśr d opozycji zLewobrzeża, wrogo usposobionej
wobec'Wyhowskiego po zwycięstwie rlad Puszkarem. W!'buchło tam

powstanie, kt rernu przewodził perejasławski pułkownik Tymofi1 Ciu-
ciura.'W ten spos b na tyłaclr Wyhowskiego powstały promoskiewskie
punkty oPoru. ostattlim ciosetn stał się napad koszowego Siczy Zapo-
roskiej Iwana Sirki na ułusy ordy Nogajskiej, podczas gdy ta brała udział
w wojnie konotopskiej. Thk więc zar wllo chan, jak i hetman, nie zli-
kwidowawszy oporu na tyłach, zmuszeni zostali do zajęcia się unieszko-
dliwianiem zaporoskiej ekspedycji. Tymczasem Ciuciura uderzył na
oddziały, pozostawione do obrony po granicza czernilrowsko-siewierskie-
go' rozgromił je i uroczyście zaprosił księcia Trubeckiego' aby rvkroczył
na (Jkrailrę. Sam Ciuciura był wspierany Przez pułkownik wJaĘma
Somkę i Wasyla Zołotarenkę, dw ch krewnych Bolrdana Chmielrrickie-
go, szczeg lnie niezadowolonych z faktl, że regetrtem przy młodym synu
hetmana został'V/yhowski, a nie jedcn z nich'

Na początku sierpnia 1659 r. w jednej ze wspomnianych lokalnych
poryczek zginą| z' rąk ludzi Ciuciury 47 -|etniJerzy Nicmirycz, najlepiej
wykształcony lJkrainiec, arystokrata i pie rwszy katrcl erz wymyś lonego
przez siebie, Iecz nie zbudowanego V/ielkiego IGięstwa Ruskiego. Cha-
rakterystyczny jest fakt' że śmierć tego człolvieka w1rvołała westchnie-
nie ulgi zar wnow Polsce,.;aki wMoskwie.Wjednymz list w-nowin,
krążących rniędzy polską szlachtą, pisano ze złośliwą radością: ',Nie po-
mogło mu, że został Rusinem'', a w Moskwie z zadowoleniem srwier-
dzano - wreszcie zabity został ,,największy zLodziej i heretyk''.

'We wrześniu tego samego roku niedaleko Herman wki koło Kijowa
zebra|a się (czarna rada>, czyli powszechne zebranie kozackje z udziałem
starczyzrly, czerni i Zaporożc6w zSiczy'Wyhowski praktycznie nie miał
szans na zapanowanie nad nimi. Jego oponenci wyciągnęli kartę atutową:
hetman ,,zaprzedałUkłainę Lachom''. Kozackich delegat w na Sejm, Iwana
Sulimę i ProkopaWereszczakę nie dopuszczono do słowa, zabijając ich na

miejscu. Sam Wylrowski musiał ratować się ucieczką. Kilka dni plźniej
kolejrra rada w Białej Cerkvi ogłosiła hetmanemJurija Chmielnickiego.

Po radzie w Białej Cerkwi były hetman zaprzestał udzialu w życiu
politycznym, choć nominalnie zajmował stanowisko wojewody kijow-
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l rr'11tl | 51x1o5ry barskiego.Jednakże nie uratowało mu to zycia.'Wyhow-
' l. l ztlstał na początku 1664 r. oskarzony pr zezPawlalbterę (pralvdopo-
,l, 

'|l;1ig bezpodstawnie) o zawiązyrvanle zmowy przeciwko Polsce, zo-
l,ll ;trcszto\ł'any i26 marca 1'661 r. rozstrzclany jako zdrajca bcz sądti

' ,l,,lztwl na mocy prawa wojenlrcgo.

N i t powodzenia Jurasia Chmielnickiego.

Nll'ttly hetmanJurij Chmielnicki (1{'>11-1685) prosto spod Białej Cer-
l rr t, przesuwając się z wo1skiem w stronę Dniepru, rłysłał posł,iw do
'' ' '1cwody tnoskiewskiego, kięcia AIeksego 'Iiubeckiego. V/ wiezionych
1' l z'' z posł w postulatach star szy zna hetmariska sformu łowała gł wrre

l.''rrly, kt re trnlożliwiłyby dalszy sojusz z Rosją. Propono*".'o' ,by
llltitIzie opr cz l{'jowa,jakzaczas wChmielnickiego, nie było moskiew-
'l rt lr garnizoIl w, aby przysłane na Ukrainę wojsko podlcgało dow dz-
rlt't l lle tmana , aby rząd nie kontaktował się ze starszyznąz pominięciem
Ilr llll1ll12' i nie przyjmował do wiadomości zadnych list w nie oPatrzo-
llt', lljego pieczęciąoraz aby przy wszystkich rozmorvach z z^gr^nlrą' d,o-
|\'( z:lcych interes w Ukainy, byli obecni jej posłowie z p.rw"m g}or,r'

Tiubecki zaprosił młodego Clrmielnickiego na osobiste peitrakt.-
'|'' 'Ibn zwlekał jakiś czas, obawiając się zasadzki, ale ostatecznie poje-
' ll'rl z rrieliczn ąstarszyznądo Pere.;asławia.Jednak tam rzeczywiście cźe-
l ll'r lta nich pułapka: Tiubecki, wsplerany przez zwolennik w spośr d
;'t ,,llloskiewskich warstw wyższychLewobrzeża,27 październir" l oss ..
'' rv,llał radę, otoczoną przez 4O-tysięczne wojsko moskiewskie. Po tynr,
1 'l' tlr ,,wolna'' rada obwołała młodego Chmielnickiego hetmanem, ksią-
'l, l;lproPonował mu do podpisu zupelnie inne arrykuły niż przywie-
' l\lllc Ptzez posł w (p źniej pod nazwąArtykut w Bohdana Chnielnickie-
,',' tt'kst ten wejdzie do Ztuodu Praw Cesąrstwa Rosyjskiego).

Ałykuly perejastauskie z 1'659 r. znacznie ograniczały prawo hetmalla
' lr r l'1;1112|ę16* zagranicznych; musiał on posyłać wojsko na pierwsze we-
'\\''llIle cara, natomiast bez jego zezwolenia nie m gł rozpoczynać żad-
''t, ll działali wojskowych;wojewodowie moskiewscy mieli zostać wpro-
'r lrlzcni, na koszt ludności miejscowej, oprlczKijowa r wnież do Pere-
1 '''I'lwia, Niżyna, Czernihowa, Bracławia i Humania; bez zgocly Moskwy



RozozurV
254

hetman nie m gł wyznaczać ani us

przyni słjednak spodziewanych re-

btrławy i \^'stępuje do klasztoru;

ki Dionizy Bałaban osobiście przyjłł

deon'
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I labit nie ochroniłJurija-Gedeona przed świeckim światem: od 1664

'l,, l( 7 r. z powodu pom wienia swego następcy, hetmana Pawla Tete-

rr ' l'yl więzionyw fortecyw Malborku, aw 1672 r. został wzięty do nie-
rr,,|1 1;12ę2 Tatar w i odstawiony do Stambułu jako Potencjalna karta
\ r r rzqrvwkach polirycznych. Gdy w 1,677 r. turecko-tatarska armia roz-

1', 'r z1'lx marsz na Ukrainę, sultan przypomniał sobie więźnia o sław-

'' 1' r l l l tlt zwisku. Młodetnu Chnlielnickiemu przyr'vr cono stan świecki
r 1','r l pompatycznym tytulem <księcia Sarmacji iUkainy, władcy'Woj-
l r ./,lrporoskiego>, pod tatarską strażąwysłano na podb j ojczyzny' Dwa

,,''l'llllic lata życia <Sarmacki lGiążęll, nieszczęsna ofiara własnego na-
'tt lskll, spędził na Ukrainie, rezydując w Niemirowie.'WIadal Przy Po-
rrl, rr y prz}dZielonych rnu tureckich żo|nierzy i okazywał przy ryln nie-

1,,', l z i cwane, zaPewne patologiczne okrucieriswvo. Jedna z przer aŻaj4-

, ',, lr l'ozpraw, kt rą wykonano z jego rozk^A) wobec rodziny bogatego
.1,|,,rvskiego kupca z Niemirowa, wywołała skargę do Stambułu. Nie-
|', lll7cbnego już Turkom marionetkowego hetmana pod korriec 1685 r.

1'rrl'lrcznie uduszono w Kamieficu Podolskim, a ciało rzucono do rzeki
',lll()tl}cz' Taką niesławną śmiercią zakoftczyho się 44-letnie życie spad-
| , 'l'rct-cy sławnego Bohdana.

lli,jta dwu brceg ur: Tbtera i Brzuchowiecki.

.'rt',,|:ttla w Czehryniu po zrzeczeniu się buławy przezJurlja Chmiel-
rlt, l.'lcgo rada kozacka pułk w praułobrzeżnych w styczniu 1663 r. wy-
l'l rl.t tlł hetmana Pawła Teterę. Wprzededniu rewolucji Tetera służył
, r l . r l l cc lari i we'Włodzimie rzu, a zaraz po j ej wybuchu został perejasław-

l lrrI pisarzem pułkowym. l!ż do śmierci Chmielnickiego pozostawał

1, 'lrrvtl-l z jego najbardziejzaufanych posł wdo szczeg6lnie delikatnych
, '' ',zllych spraw. Za czas w wyhowskiego był pisarzem generalnym,

' 1' l z y rnłodym Chmielnickim pełnił funkcj gł wnego doradcy. Podob-

'11, ;.rk i inni ludzie zjego kręgu, nowy lretman wiązał przyszłośćPaft-
r'' , l(ozackiego nie z Moskwą (kt rą poznał z bliska, niejednokrotnie

',, lrvlcclzającjajako poseł), ale z'Warszawą i nie ma nic dziwnego w tym,

' ' rr'ykły dylemat wyboru orientacji pr bowal rozwiązać zwyczajowym

I', r\\('rn szabli, wspomaganejprzez sojusznik w-Polak w i T)tar w.
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Podczas gdy Prawobrzeże zmieniało hetmana, r wnież Zadnie-
Przem wstrząsaly dramatyczne wydarzenia, związane z hetma ską bu-
ławą. Wiosną 1'662 r. w Kozielcu na hetnrana rn ybrany został połtawski
pułkownikJaĘm Somko, jednak wyb r ten nie wszystkich zadowolił.
Pułkownik niżyriski Wasyl Zołotarenko, krewny Somki, pragnąl buła-
wy dla siebie i zastosował wypr bowaną brori: napisał do Moskrłry do-
nos na konkurenta; Somko odpowiedział tym samym. Podczas gdy obaj
pułkownicy spierali się, kt ry z nich jest bardziej wierny carowi, na Po-
lvierzchnię życia politycznego wypĘnęła jeszczejedna postać - Iwan
Brzuchowiecki (1623-1688), dawny (starszy sługu Bohdana Chmiel-
nickiego. Po śmierci Bohdana Chmielnickiego towarzyszył onjego nie-
pełnoletniemu synowi w drodze <na naukiu do Kijowa, a gdyJurija ogło-
szono hetmanenr, udał się na Zaporoże. Jako wprawny demagog Brzu-
chowiecki w ciągu trzech lat pobytu na Siczy zdobył poparcie Prosto-
dusznej <hołotyr>, grając na wrażIiwej strunie Zaporożc w,jaką była nie-
chęć wobec sterszyzny.'We wrześniu 1662 r. wraz z siczowym oddzia-
łem przybył do księcia Grigorlja Romodanowskiego; wyraźnie demon-
strując swoją lojalność, Brzuchowiecki pozyskał tak wielkie zaufanie
księcia, że został zarekomendowany carowi jako najbardziej oddany kan-
dydat do bulawy hetma skiej. Agitacja przeciwko starszyźnie i rozpo-
wszeclrnianie opinii, że Brzuchowiecki jest obroricą interes w czerni,
przeciągnęła na jego stronę masy kozackie.

Przy takinr stanie nastroj w scenariusz wybor w stał się już kwe-
stią n-roskiewskiej techniki dyplomarycznej. Pod koniec czerwca 1663 r.

na polu pod Niżynem zwołana została (lczarna radall, na kt rą przybyło
polrad 40 rysięcy Kozak w. obydwa stronnictlva - Brzuchowieckiego
i Sornki-Zołotarenki (rych dw clr zbytp źno postanowiło zavłrzeć so-
jusz) - przyby|y tam w pelnym rynsztunku bojowym, a carski pełno-
mocnik na wszelki wypadek otoczył Niżyn wojskiem. Wśr d burzliwych
spor w i hałasu, kt ry nie cichł przez trzy dni, <czer(n ogłosiła Brzu-
chowieckiego hetmanem, a Somko ijego zwolennicy z namowy Brzu-
chowieckiego zostali straceni jako zdrajcy cara. Wtedy t drze, przekazaw-
szy vrzędy pułkowrrik w swoim zwolennikom, przede wszystkim lu-
dziom, ktlrzy wtaz z rrinr wyszli zZaporożł, Brzuchowiecki dokonał
swego rodzaju Przewrotu l Jeszcze bardziej wzmacniając promoskiew-
skie nastawienie Lewobrzeza, silnie oparte na socjalnej demagogii.
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'lymczasem Paweł Tetera starał się uspokoić Połtawszczyznę, ale na

1,'1',l własnyclr ryłach - na Kijowszczyźnie i Podolu - wybuchły bunty.
Ml1'tlzy |atem 7664 i wiosną 1665 r. prawobrzeżna część Pariswva Kozac-
l. rr'qtl stała się terenem okutnej i chaorycznej wojny, w kt rej spotkały się
,, 1t'tllrej strony oddziały Iwana Brzuchowieckiego, miejscowych powstari-
, ,,w,Zaporożc w i moskiewskiego pospolitego ruszenia, a z drugiej - pułki
l',rwla Tetery wspierane przezTatar w i polskie wojsko. 'W <rwojnie dwu
l'rzcg wl żadenz hetman wnie zyskał przewagl; niewielkie poryczki, do
l.r,-,ryclr dochodziło na całynr Prawobrzeżu, nie miaĘwiększego wpĘwu
ll.l strategiczny układ sił, osłabiaĘ natomiast zmęczony lud, siaĘ demora-
llzlrc ję i anarchię. Gdy wiosną 1665 r. polskie wojska opuściĘ Ukrainę,
l i' tcra zrozumiał beznadziejność swego położenia. Porzucił Czehryit, przez

1','wien czas rczydował wBracławiu, awpołowie kwietnia, po porażce
rv wl l ce z w atażką humaIiskiej <hołoqł' kozackiej'V/asylem DrozdenĘ,
l t',liltccznie uciekł naWolyi.

Jednak nie tylko Tetera stacił zaufanie Kozak w Wśr d ludzi Lewo-
l'l zcża r wnie szybko spadała popularność Brzuchowieckiego. Jesienią
l ( |( 

'5 r. 
jako pierwszy spośr d hetman w pojechat on złożyć pokłon caro-

rvl W Moslcwie prą-jęto go łaskawie i szczodrze obdarowano, a nawet oże-
t||{l|)o zksiężną Darią Iska sĘ zrodu Dołgorukich, obdarzaj4c tytułem
''ll,tjlra> (r wnież pułkownicy z eskor'ty Brzuchowieckiego otrzymali rna-

1'1tkI i rytuĘ szlacheckie) ' V/izyta hetmana w stoliry nie byla jednak kurtu-
rzy jIra. V/łaśnie tutaj w grudniu L665 r. Brzuchowiecki podpisał haniebne
Itykuly moskiewskie, kt re sprowadzały autonomię Pa snva Kozackiego do
.r'lrlbolicznego minimum. Na przykład podatki od mieszczan i chłop<lw,

'l r:rkże dochody z handlu, miały być zbierane pod kontrolą r'osyjskich wo-

1,' rvtld w i iść bezpośrednio do skarbu carskiego, zamiast do hetmar1skiego,

r t ltl wszystkich bez wyjątku większych miast Ukainy, i nawet do n;vierdry
l(rlthk koło Zaporoża, wProwadzano wojewod w z uzbrqorryni załogami'
(ltl l takźe przekazana została r wnież jurysdykcja nad ludnością niekozacĘ).

Na początku 1'666 r. na terytorium pułk w Lewobrzeża pojawili się

'llscy lustratorzy, lby przeprowadzić spis ludności i jej stanu posiadania'
| ]rki obr t sPraw wraz z bezprawrymi w oczach kozacwva rytułarni het-
rll;lIla i pułkownik w stawiaĘ panowanie Brzuchowieckiego pod znakiem
/.l|)ytania; na grożący w każdej chwili wybuch niezadowolenia nie trzeba
l'yltl długo czekać'
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Andr us zou sk ie przepoł ouienie,

Na Prawobrzeżu po ucieczce Tetery szybko poj.awiła się nowa postać -
człowiek wła dczy, energiczny i ambitny: Piotr Doroszenko (1627-1698)'

wnuk rejestrowego hetmana'V/oj ska Zaporoskiego Mychajła Doroszen-

ki, zabitego przezTatarlww 1628 r.' syn kozackiego pułkownikaDoro-
sza (Doroteja). Petro urodził się w Czehryniu, zdobył dobre wykształ-

cenie (przypuszczalnie w Kolegium Kijowsko-Mohyla skim); według

opinii wsp łczesnych był ,,w mowie świeckiej wprawny''' a także ,,umiał

wszystkie rzeczy'' ' od pierwszych dni wojny kozackiej słuzył przy Boh-

danie Chmielnickim jako.jego bliski ((starszy))) sługa; w 1'649 r. został

(armatnym) pisarzem pułku czehry skiego, p źniej nakaźnym pułkow-

nikiem i zaufanym dyplomatą hetnrana, od 1657 r. był pułkownikiem

pułku pryłuckiego, potem _ pułku czehryriskiego. Po stronie Iwana Brzu-

chowieckiego brał udziałw rozbiciu opozycji Puszkara i podpisaniu ugo-

dy w Hadziaczu; w imieniuJurija Chmielnickiego prowadził pertrakta-

cje podczas kampanii cudnowskiej; za czzslw Pawła Tetery zajmował

stanowisko generalnego esauła i pulkownika czerkaskiego.

IJmacniając swą władzę, nowy hetman zdecydowanie zdusił opo-

zycyjne wystąpienia lider w orientacji promoskiewskiej i w niedługim

czasie zwołał radęstarszyzny, kt ra uchwaliła zaproponowany przez niego

program: ,,wygnać wszystkich Lach w z Ukrainy do Polski''' W grudniu

1 666 r. wraz ze stałymi soj uszni kami _ Thtaranri _ r ozb1ł oddziały woj sk

koronnych, kwaterujące na Podolu, rozpoczynając kolejną wojnę ko-

zacko-polską.
'Wieści o decyzjach komisji pokojowej w Andruszowie koło Smo-

leriska' gdzie waży|y się losy wzajemnych ustępstw terytorialnych mię_

dzy wyciericzonymi wojną Rosja i Rzecząpospolitą, przyspieszyły ten

marsz.'W styczniu 1667 r. został podpisany rozejm andruszowski, zgod-

nie z kt rym Smolerisk i ziemia siewierska powracały do Moslovy',

alJkrainę podzielono wzdłlż Dniepru na dwie części, podporządko-

wane odpowiednio kr lowi icarowi; Kij w rymczasowo znalazł slę

w składzie Rosji, a Sicz Zaporoska miała pozostawać pod opieką obu

, pa stw.'W'tenoto spos b precedens istnieniadw chUkrain, Lewo- i Pra-

wobrzeżnej, został prawnie zatvvierdzony, co przekreślało sens krwawych

walk o Pa stwo Kozackie, trwających już niemal od dwudziestu lat'
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Nader charakterystyczna (a może nawet podejrzana) jest zbieżność

'Irvćlch rad starszyznyw styczniu 1668 r.: wHadziaczu - lewobrzeznej,
.,rvtlłanej przezBrzwchowieckiego i w Czehryniu - prawobrz eżnej, zwo-
lllcj przez Doroszenkę. obydwie przyjęły jednakowe uchwały - nie
tllllać zwierzchności wladzy zar wno polskiej, jak i moskiewskiej i od-
,l rtl się pod protektorat sułtana. Niernal r wnocześnie z Czehrynia i Ha-
,ll.i:tczz ruszyły do Stambułu dwa poselstwa.Zaraz Potem na Lewobrze-
zrl wybuchło powstanie przeciwko moskiewskim garnizonom, aBrzu-
, ll<lwiecki wrazzTatarami' przysłanymijak zawsze na Pomoc przez cha-
lr.r' ruszył wyzwalft pograniczne miasta, wzięte w oblężenie przez mo-
'.kiewską armię Grigorja Romodanowskiego, kt ra przekroczyła granicę
t' l:tczęla pr zemieszczać s ię w głąb u krairiski ego terytorium.

'W maju 1'668 r' na Lewobrzeże przeprawiły się pułki Doroszenki'
N;r trroczysku Serbskie Pole pod Dikafrką 18 czerwca hetmani <obu brze-

1',rlwil, dwaj dawni najbliżsi słudzy Bohdana Chmielnickiego, spotkali
,'lę i Doroszenko wezwał Brzuchowieckiego do rozpoczęcia rozm w.

I ,'hoć najbliższe otoczenie lewobrzeżnego pr4łv dcy sprzeciwiało się
tl'rltu, Kozacy,,z wielkim szumem i przekle stwami'' zaciągnęli hetma-
rl,r do Serbskiej Mohyły' gdzie na koniu czekał Doroszenko. Na jego
z lllrk (ak potem zostanie powiedziarre _ źle zronlmiany) tłum rzucił się
lllr bezradną ofiarę... Gdy sprawa została zako(tczona, Doroszenko
, 'swiadczył Zaporożcont, że nle pragnął śmierci swego wroga i nakazał
,,tIwieźć sponiewierane ciało do Hadziacza, aby <z honorem> pochować

1, w katedralnej cerkvi objawienia Bożego (Bohojawleriskiej), zbudo-
rvlnej przez Brzuchowieckiego.

I)cłniąn Mnohohriszny: ,rz4" i ,,przeciw" Moskulie'

|)itltt'Doroszenko był hetmanem <łobu brzeg wl triespeIna rok. odcho-
,Iząc do Czehrynia po odparciu moskiewskiego natarcia, powierzył obro-
rl1' p łnocnych granic pułkownikowi czernihowskiemu Demianowi
M rlolrohrisznemu, jednak siły Mnoliohrisznego w por wnaniu z armią
l(rlttrodanowskiego były w ocz1rvisry spos b słabsze' Pod naciskiem ze

' 
t l tlny arcybiskupa czernihowskiego ŁazarzaBaranowicza, kt ry w swych

l':rzaniach nieustannie wz1rvał do powrotu ,,pod cara wysoką rękę''' star-
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szyzna pułk w czernihowskiego, nowogrodzko-siewierskiego i starodub-

skiego na małej radzie ogłosiła Mnohohrisznego hetmanem.siewierskim

i postanowi ła r ozp oc ząć p ertraktacj e z władzami moski ews ki m i.'V/ mar-

cl 1'669 r. w Głuchowie, w obecności carskich posł w, zwołana została

rozszerzona fada Lewobrze ża,kt6ra potwierdziła hetmariskie Pelnomoc-
nicrwa Mnohohrisznego i uchwaliła podpisanie tak zwanych Artykuł w

gtuehowskth, kt re łagodziły najbardziej drażliwe punkry arrykuł w Brzu-
chowieckiego, ponownie przekazując administracj i hetma skiej prawo

ściągania podatk w i ograniczając liczbę miast, w kt rych miały stacjo-

nować załogi wojewod w
Demian (Demko) Mnohohriszny r wnież rriezbyt długo utrzymał

buławę hetmarisĘ. No*y hetman, pochodzący z rodziny chłopskiej (za

co (starsza)) starszyzn^ pogardiiwie nazywala go ,,chłopskim syrrem''),

mający usposobienie nieco prostackie, gwałtowne i niedyplomaqczne,
niewiarygodnie szybko narobił sobie wrog w. Z kolei jego ostre słowa

na temat rząd6w moskiewskich, dość nieza|eżne poglądy, a szczeg1|nie

nieukrywana sympatia wobec Doroszenki, kt rego zdrowie Demko po-
zwalał sobie publicznie pić na lcztach, stanowiły doskonałą pożywkę

dla donos w, kt re wkr tce zaczęły nadchodzić do Moslsłry'. Uzyskaw-
szy potajemne poparcie carskiego rezydenta, spiskowcy nocą 1'2 marca

1672 r. otoczyli przy wsparciu rosyjskiego oddziału dw r w Baturynie

i zakuli w kajdany pojmanego znienacka lretmana. Pałającemu bezsilną

złością, rannemu w potyczce Demianowi pozostawało tylko słowami

wyrazić swoją nienawiść: groził, że zbierze Kozak w i Thtar w i ,,zaPę-
dzi z nirnt Moskali aż za sto|icę" .

<Chłopski syn> zbyt p źno przejrzał na oczy'. na własnym przykła-

dzie musiał się przekorrać, jak daleko sięgnęła władza Moskwy nad spra-

wami kozackimi. Potajemnie, bez wiedzy i zgody pułk w, jak carskiego

chłopa, wywieziono go do stolicy, przesłuchano przy lżycitl tortLlr i ska-

zano nl śmierć. Na miejscu egzekucji karę tę zamieniono na wieczyste

zesłanie; przez pewien czas Demiana, jego rodzinę i kilkoro sług' wy-
wieziorlych wraz z nim, trzymano wwięzieniu w Tobolsktl, a p źrriej

włączono do kozackich sił w służbie moskiewskiej. ostatnia wzmianka
o hetmanie pochodzi z 1'688 r. i związana jest ze stłumieniem powstania

Buriat w. Pod koniec życia Demian podobno wstąpił do klasztoru; zmarł

na Początku XVIII w.

Epc;rcą rcoz,ącrcą

Po pozbyciu się Mnohohrisznego starszyzna wysłała do cara pro-
l,'kt Irowych artykuł w z prośbą, aby raz na zawsze zabroniolro hetma-
n()r)r utrzym)rwania kontakt w z obcymi pairstwami oraz dzialaczami
1',llitycznynri, aby ich działania były kcirrtrolowane przez sąd uzojskowy
l ,rlly kozacka czer w przyszlości nigdy nie uczestniczyła w wyborach.
lyIlli właśnie pulrktami zostały uzupełnione n<>we Arą,kttĘ koł'totopskie,
rv 1ltlz651x|y6lr kwestiach oParte na tckście poprzedrrich _ gluchotuskich.
W cclu unikrrięcia Iriespodzianek starszyzna zebra|a nieliczrrą radę <moż-
rryclr ltrdz'll, na kt rej od razu trdało się osiągnąć porozumienie, tYm
l'. r rcl zi ej, ze klndydatu r a zostala w cześ niej uzgod n iona. 27 czerw ca | 67 2 r.
ll('tlllanem lewobrzeznej Ukrainy został pisarz generalny, jeden z rych,
l'rill'zy dolrosili na Mnolrohriszlrego, Iwan Sarnojłowicz, syn duchow-
ll,'gtl z Prawobrzeża.

Iit rccka alternatywa Piotra Doroszenki.

l'r lki na lewobrzcżl'rej Ukrainie tIwały opisarre powyże; wydarzenia, Piotr
l )tlroszenko, rrie wierząc już w rnożliwość samodzielnego przezwycię-
,,,'llil wewnętrznej anarchii, kt ra czyniła nieosiągalną jego ideę, jak
rlrilwił, zgromadzenia w jednym Pa stwie Kozackim ,,IGięsrwa Iluskie-
l,(), Z granicami do Przemyśla,Jaroslawia, Lwowa, Halicza i Włodzimie-
r z;l'', odważyl się na niebezpieczny krok.'W marcu L669 r' radawojskowa
lr.rtl Rosawą pod Korsuniem' w obecności posł w strltana, opowiedziała
''l\'7-x tym' aby 

',z 
Turkamiprzyjaź trzylnać". Na kolejną radę w lipcu

l('ti() Samego roku poseł turecki przywi1zł dla Doroszenki <sandzakill

1 z lllk opieki stlłtana) - buławę, buirczuk, chorągiew i kaftan, a takźe suł-
l'rliski <niszam> (pismo). Sułtarr ogłaszał w nitn, że przyjmuje Kozak w
rr'podda sfivo.

Przyjęcie tureckiego protektoratu w logiczny spos b prowadziło do
rvt l j lly polsko-tureckiej, podobnie.;ak rriegdyś przyjęcie przez Chmiel-
r r l,'kicgo moskiewskiego poddaiistwa - do zatargu między Moskwą i War-
'u rrvą' Podobnie jak Chmielnicki, Doroszenko niecierpliwie domagał
''lę tld Stambułu aktywności, grając na zwłokę przy pomocy rozm w
,lv;llomarycznych. Cały rok 1671 minął wśr d potyczek z po|skimi od-
,lzl;rIłrni, a.;esienią doszło do szerszych działafiwojskowych rra Podolu,

261,

lr,ri



Rozozl,ątV
26Ż

na Sobieskiego zdobyła Bracław'

ę.Jednakze wydarzenia te stanowt-

cej wielkiej wojnY'

łał kr lowi formalną notę' ze wyru-

sza z wojr'rą przeciwko <Lechistanowill

krzyovdłonego wasala Dor_oszerrki i

1672 r. polrad sturysięczna armla turec

tana Mehmeda Ę przekroczyła

am Allach'', a na Początku września

bucjeiwprzyszłościs
tej ugody, więc działan

nikt nawet nie myślał'

Tiiumf TurcjiokazałsiQdlaDorovrnki]Yr::::ffi ffi ii'y#
atarskich, wYwiezienie z Kamie ca

czarskich wywoływały panikę i prze-

zęli masowo uciekać z teren w po-

zostających pod jurysdykcją hetmana' i bez tego na poły opustosza-

łych.Tererry t" *yrua"iiy'ii i'*i' całkowicie; rysiące uciekirrier w ob-

ciążonyc}r dobytkiem, prały'n trzody' ciągnęły do Kaniowa i Czerka-

s lv, gromadząc się pJi p"'p'"'''"ach i dążąc lra lewy brzeg Drriepru'

Powszechnie u'"żn''o,'ż' najchodzi koniec świata' ajego symbolem

byl Doroszenko' ktory',,zaprzedał Ukrainę.w jarzmo tureckie''' Na do-

dłt 
'' 

' p"*y brzeg rvkoczyły pułki lewobrzeżne-

go łowicza wraz zarmią rnoskiewską' Siły mo_

ski ly się z Doroszenką i jego sojusznikami.- Ta-

taralrli i Turkami - prz"l"w'jłi lTlorze krwi podczas Pr b rq'rnordowa-
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rrl.r siebie nawzajem, Z zarazem i zmuszenia do posłuchu (nie wiadomo
l.r l11111 i na jak długo) całkowicie oszołomiorrej ludności.

W ucieczce na koniec świata przed tym ogniem piekielnym na Prze-
''ttzclli 1674-1675 r. przeniosły się na Lewobrzeże,Woły(t i ziernię ha-
lr, ką niemal w całości pułki bracławski oraz humaliski. Prawie zupełnie
( ll)tIstoszały ziernie naddnieprza skie, częściowo z powodu spontanicz-
rl,'1 clnigracji, a częściowo wskutek Przymusowych przesiedle , zorga-
lllztlrvanych przez Samojłowicza, kt ry nakazał masowo wysiedlać tu-
rr';szych mieszka c w na lewy brzeg, aby pozbawić Doroszenkę wsPar-
, r,r _ żywności i ludzi. Akcja ta była na wielką skalę kontynuowana w la-
r'rt ll l678-1679, kiedy to z inicjarywy Moskwy rząd hetmaliski przepro-
rv.rclził kilka operacji, mających na celu ostateczne zniszczenie ocalałych
llrrc' jscowości w paśmie ziem naddnieprzaliskich. Ich mieszka c w siłą

;'rzcsiedlano na Lewobrzeże (wydarzenia te otrzymały ludową nazwę
,,rviclkiego wypędzenił), a osady i pozostałości fortyfikacji palono, tak

,',' kemie nie został na kamieniu, co miało położyć kres istnierriu puł-
!,, 

'rv: 
czerkaskiego, kaniowskiego, czehryriskiego i korsu skiego.

Jesienią 1675 r. przy Doroszence w Czehryniu, kt ry niemal jako

1, ,lylty oca|a| z zawieruchy dziejowej, pozostało nie więcej niż pięć ty-
',l1't'y Kozak w. Pozostali albo zginęli, albo jeszcze w Początkach okupa-
, 1r ziem naddnieprza skich przez Samojłowicza przyjęli gojako hetma-
tt.l <rlbu brzeg w>. Sam Czehryli, według sł w świadk w, stal się prze-
r, r zl9 ącym targiem niewolnik w'. Tatarzy publ icznie sprzedawali chr ze -
'', r jln, pojmanych na lewynr brzegu w jasyr, w czym, jak m wią przeka-
.,v, ponragali sami mieszka cy Czehrynia. Miasto cierpiało z powodu
rllt'tlostatku zboża, u^'t rego nie siano już od dw ch lat, a przedmieścia
r, rroryzowały watahy głodnych Thtar w. Wszyscy przeklinali hetmana

l rlstatecz[ie jego wola ugięła się wwalce z losem: we wrześniu 1676r'
| ), lrtlszenko skapitulował.

Miesiąc p źniej, 17 październlka 1676 r. insygnia hetma skie zo-

'r rly triumfalnie wwiezione do Moskwy - chorągwie ciągnięto po zie-
lrll, lr buławy i buIiczuk niesiono do g ry nogami. Na Kremlu złożono
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,l. r,'wski Romodanowski otrzymał tajną instrukcję całkowitego zniszcze-
rll'r ( )zclrrynia, wysiedlenia ludnościna lewy brzeg oraz zawarcia z Ti:rka-
rr r r r rgldy, według kt rej całe pasmo prawobrzeżnych ziem naddnieprza -
ll t, lt pozostawałoby nadal niezamieszkane. Postępując zgodnie z tym pla-
tt,'tll, wojewoda nie spieszyl się z pomocą dla oblężonych, a kiedy kozzc-
L|' ll)oskiewskie wojska w pierwszej połowie sierpnia nlimo wszystko
,l' 

'l,lrly w okolice Czehrynia, nakazał obroricomzniszcn1ć zarnekpoprzez

1,,,rl1llrlenie wszystkich drewnianych budowli, a wcześniej nabić prochem
rl,,,zystkie armaty.'w nocy z 1'1' na 12 sierpnia 1678r', gdypożar objął mia-
rll |, Z:lczęłyone wybuchać z wielkirn impetem, ażw kofrcu r wnież gł wny
rl l,rtl prochu ekplodował w powietrze z taĘ slłą, że do nieba poleciaĘ
l..rtr ttcttne bryĘ mr-rr w fortecznych. Rankiem Turcyweszli do ruin stoli-
, y l lt llldana Clrmielnickiego, a kilka dni p źniej wielki wezyr nakazał zr w-
tl't, 't' ziernią pozostałości umocnieti.

Nieustające działania wojenne trwałyj eszcze dwal'atl,aż do chwili,

1i,ly l{osja, Tlrrcja i Chanat Krymski w sryczniu 1681 r. w Bachczysaraju
,, rrt':rt_ły w koricu zawieszenie broni na dwadzieścia lat. Zgodnie z jego 

'

rl,,t.rlcniami, granica wpływ w między Moskwą i Turcją przebiegała
rr'zLlIttz Dniepru, jednak ziernie między I{ijowem i Czehryriem aż do
ll, 'lrrr (czyli sPorne telytorium dawnych ziem Doroszenki) musiały po-
l, r,,(:tć ltie zamieszkane. Gdy w pięć lat plŹnicj (w 1686 r.) <pok j wie-
, /V\ty) zawar|y Rosja i Polska' skierowując go przeciwko Stambułowi,
tr l r llll patistwa raz jeszcze uznały za właściwe pozostawienie optlstosza-
l, 1'. pasrna ziem Doroszenki. W ten oto spos b pod koniec XWI w. trzy
rr'r,'lkie palisrwa rozwiązaty problem spor w wok ł ośrodka kozackiej
l lk l lliny, sankcjonując utworzenie szttrcznej pusryni na ziemi, kt rąjesz-
, /(' Ilicda\,vno nazyvvalro krainą mlekiern i miodern plynącą.

Wkr tce po zawarciu <pokoju wieczystegoll między Rosją i Polską
t lt'ri(l) skoriczyła się takźe kariera lewobrzeżrrego hetmana lwana Sa-
l l r,' j l tlwicza, uważan e go przez lvsp łczesnych (oczywiśc ie pr zesadza1ą-
,1,ll wocenic jego przewinie ) za gł wnego sPrawcę tragedii Prawo-
l, l t c'Żl' Pr zez w szy stkie lata sPrawowania urzędu h e trnana S amoj łowicz
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je u st p cara, kt ry nakazał n^ trTy dni wystawić je na pokaz ludowi'

a nastęPnie przek^zać do Zbrojowni'
Takzako czyło się burzliwe ż'cie poliryczne Doroszenki' Pierw-

sze p ł roku po kapitulacji spędził on we wsi Sosnycia niedaleko Czer-

nihowa, nadanej mu uniwersałem Samojłowicza, kt ry odni sł się do

pokonanego przeciwnika z godoą szacunku poprawnością' Jednakże

wiosną rcll ,. byĘ hetman na żądanie rządu carskiego' wbrew proś-

bom Samojłowicza i starszyzny'musiał przenieść się do Moskwy' Zmar|

9 listopada 1698 r. i został pochowany wJaropołczu koło Moskwy'

Pustynia tczyniona ludzką rykq

Kapitulacja Doroszenki nie Powstrzymała walk toczących się na teryto-

rium podzielonej Ukrainy. Wiosną t677 r' znowu rozpoczę|a się tam

wojna, tym razem rosyjsko-turecka' Na zamku w Czehryniu pospiesz-

nie wzniesiono nowe dębowe mury pogłębiono fosy, przywieziono bro

i zapasy żywności. Wojsko <seraskira> (gł wnodowodzącego) TLrk q
tbr"hima Szejtana, kt6re zdążało w stronę Czehrynia' lriczyło około 90

tysięcy luctzi i składalo się zjanczarskiej konnicy i piechoty oruz zgrv-

po*"ri wasali sułtana - Tatar q Mołdawian i Rumun w @ołoch w)'

oblężenie Czehrynia trwało trzy rygodnie, jednak gdy do miasta prze_

biĘ się gł wne siły Samojlowicza i moskiewskich wojewod w' Ti'rrcy

zmuszeni byli odstąpić'
Pod korriec czet\^tc^1678 roku armia tureck^wrŻzz konnicąkrym'

skiego chana Murada Gereja ponownie wkroczyła na Ukrainę (ej li_

czebność szacuje się na 130-140 rysięcy), zmierzając w stronę Czehry'

nia i 18 lipca 1678 r. $rzięła go w oblężenie, rozkładając wielki ob z,

rozciągający się na 10 km wzdłuż rzeki Thsminy'

Ń" l.*ob.r.żnej Ukrainie walkę o Czehryfi- symbol Paristwa Ko_

zackiego - uważarro za sprawę o og lnclnarodowym znaczeniu' Inaczej

jedna[postrzegano kampanię czehryriską w Moskwie' Rządowi szkoda

iyło pieniędzy i sił na utrzyrnanie niewielkiej, nie rnającej strategicznego

znaczeniafortecy, a możliwość uczynietria z jej okolic pasma ziemi niczy_

jej wydawała się możIiwa do Przyjęcia. Dlatego bcz wiedzy Samojłowicza'

r.io.y oy- razem wykazał godną podziwu nieustępliwość, wojewoda mo'
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był nielubiany i oskarżany o żądzęwladty, chciwość, pychę i nePotyzm.
Dlatego gdy w latach osiemdziesiątych, po zniszczeniu Prawobrzeża
i usankcjonowaniu <pokojem wieczystym> przepołowienia Ukainy, lo-
jalność hetmana wobec Moskwy uległa pewnemu zachwianiu i nie m gł
się on już powstrzymać od nieostrożnych sformułowari pod adresem
<głupiej Moskwp, zna|azły się uszy, kt re przysłuchiwaĘ się temu z uwa-
gą. Nierozsądny marsz na Krym w 1687 r., zainicjowany i dowodzony
przez faworyta kiężniczki Zofli, księcia 'Wasyla Goliryna, podczas kt -
re go moskiewsko-kozackie woj sko nadaremnie przemierzyło bezludny
steP z trawą wypaloną przez Tatar6w, spowodował upadek hetmana.
Spos b byl już wypr bowany: kilka os b ze starszyzny generalnej pod-
pisało donos, oskarżając Samojłowicza o nieprzychylność wobec Mo-
skwy, dążenia seParatystyczne, chciwość i nawet zmowę z Thtarami, kt -
rym ponoć nakazalwypalić step. Pod koniec lipca 1687 r. hetman został
aresztowany i bez śledzwva, i sądu zesłany wraz z synem do Tobolska;
drugiemu synowi, czernihowskiemu pu łkownikowi Hryhorijowi, r w_
nież oskarżonemu o zdradę, ścięto głowę.

$ j. Mazepa i jego otoczenie.

Iutan Mazepa - zagailka tkrai skiej historii.

Następnego dnia po aresztowaniu Samojłowicza na polu nad Koloma-
kiem, otoczonym Przez Pułki księcia Golicyna, wybrano nowego hetmana.
Kozacka rada odbyła się bez niespodzianek szczdrze obdarowaniw przed_
dzieli członkowie starszyzny wywołali zalecone przez Golic1ma imię ge-

neralnego esauła Iwana Mazepy. Wdzieri p1źntej Mazepa podpisał tak
zwaneArtykuĘ kotomackie, kt re w og lnych zarysach byĘ powt rzeniem
poprzednich, kononpskbh. Nowość stanowiĘ punkry, kt re przewidywa-
iły zniesienie r żnic w zakresie poddarisnva Ukairic w i Rosjan. Za|eca-
no w szczeg lności, aby starsryzna ,,wszelkimi sposobami'', w tym

nikt nie glosil, że MaIorosviski
le by odpowiadali wszędy i'ed-
kiej Vysokości samodzierż'aw-

z wielkorosyjskim narodem". 
chnik' nar d małorosyjski razem

,,k lt. łody -
rlziś ry do

ll," 
istorii'

lll;

"l''r 
postać historyczna nie stała się bohaterem tylu unvor w literatury

"\Vl;ltowej ' Przyjęte na początku XD( w. romantyczne wyobraźenie o Ma-lr'1lic' 'q/ pqd5jawowych zarysach zachowało się do dziś.
Losy hetmana układaĘ się w d

r lr r xlził się 20 marca 1639 r.we wsi
1irr z.rtnkowym (wymieniane są r
rv,'11 r szlachcica, Stefana Adama Ma
, l, lllrliejak pozostała szlachta białoce
,l tv l(l54 r. został nawet białocerkie

epa zdobyl wAkademii Kijowsko_
zuickim wWarszawie .Dzięh'l zna-

r l,,. s l r l ż by dwors ki ej j ako p oLo., o*y'|.?I11 ilT#'ffi il'rj,::?filtr l rt llch 1656 -1659 zg'ębia.ł tajniki ...i 
''iL wojennej w Niemczech, Wło-ł.,,', ll i Francji. Po powrocie służył na

anryczna, w oparciu o relację auto-
(i osobistego wroga Mazepy),Jana
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nieżpoprzez mieszane małże stwa, wspierała dążenie obu narod w do:
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,Chryzostoma Paska, powiąże to wydarzeni e ziitrygą milosną: mąż ko-

.h",rki Mazepy lrakazał ponoć przywiązać go nagiego c{o nieujeżdżorrego

konia, kt ry zani sł nieszczęśnika spod'V/arszawy aż'" w ukrai skie stepy'

Między 1668 al 669 rokiem' po ślubie z c6rką białocerkiewskiego

pułkownika Semetra Połowca, należącego clo bliskiego otoczenia Boh-

dana Chmielnickiego, Mazepa wchodzi do wąskiego kręgu prawobrzez-

nej starszyzny koz".ki';' Dzięki temu małżenswvu triedawrry kr lewski

d.irorz".rin zb|iża slę do Piot.' Doroszenki' w rriedługim czasie osiąga-

jaclłrysokąrangęgeneralnegoesaułaistającnaczeleważnychhettrrafi-
,Li.t' *ir.ji do Krymu i Turcji' Podczas kolejnej podr ży na Krym

w 1674r. Mazepa został wzięry do rriewoli przez Zlporożc1w' kt6rzy

odesłaligodolewobrzeżnegolretmallaIwanaSamojłowicza..Wartoprzy-
pomni"ć, ze właśnie w rcjąr' wielu członk w st^rszyzny Doroszenki

utraciło wiarę wJego politykę i pl'zeszło na lewy brzeg Dnieprtr--Tę dro-

B ivybrał r wnież Mazepa i w niedługim czasie zyskał tak wielką sym-

i^tię'S"mojłowicza, ż" ,"n ""ynił 
go opiektrnem i wycl-rowawcą wła-

ir'y.t ,y.ro*, a ocl 1682 r' - generalnyrn esatrłem Wojska Zaporoskiego'

Miodość spędzona na kr lewskinr dworze ipodr ze po Europie

w poszukiwaniu wie clzy tłtrmaczą nicco niezwykły dla kozackiej star-

,.yrrryspos b życia lrctmanl'Jean FranEois Baluze' franctrski dyploma-

t", o.lr'oto*rł ,,ktrrtuazjQ właściwą panu Mazepie'" przyjemność płyną-

cą z prowadzonych z .,i* .o'o' * i wsparriałe przyjęcia w hetmariskiej

rezydencji - podmiejskim pałacu na Honczar wce pod Baturynem' Ba-

luze opowiada także o koletcji broni i obrazlw oraz "znak<rrnitej 
biblio-

tece" hetmana. Prawdopodobnie pod wpływem matki Mazepa Pozosta-

wił ślad w historii architekttrry sakrainej jako jeden z najbardziej szczo-

drych mecenas w, kt rych znała Ukraina' Baclacze wy|iczajadwanaście

nowo zbudowanyc}r i około clwudziestu odrestaurowanych najego koszt

świąty , a starszyzna po śmierci Mazepy nie zdołała nawet dokładnie

poii,czyćwszystkiego, co ,,wydał ["'] szczodrą ręką w pobożnym zamia'

rze na budowę wielu cerkwi i klasztor w'"

Nasze wyobrażenie o świecie tej tak barwnej postaci będzie peł-

niejsze, jeśli wspomnimy o prynvatnej stronie życiaMazepy'w szczegll-

,'os.i o 1.go przygodach rniłosnych' Przez clłe życie hetrnanowi towa-

,zyrry|łJł"*" raouy*cy serc nlewieścich' jednak jej aPoteozą stał się

związeksześćdziesięciolen-riego suroweg o żołnierza z jego własną chrze-
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,lll,tczką Motrią, szcsnastoletlrią c rką sędziego genera|nego'V/asyla Ko-
' z r l llcja. Rodzice Motrii zdecydowarrie sprzeciwili się małże stwu, więc

'',,ktlclrani spoĘkali się potajernnie aż do 1704 r., kiedy dziewczyna ucie-
l.l.r c1tl swego kochaIlka' Mazepa przestraszy| się możli'wości wybuchu
l'lrlśrrego skarrdaltl' kt ry okryłby Motrię halibą, a dla niego m gł mieć
l l l t'p rzewidywalne sktltki poliryczne, i odesłal dziewczynę do rodzic w.
/,,rcllowało się dwarraście rrapisarrych p źniej przez niego sekretnyclr li-
'rriw do Koczubej wny, pełrrych czułości i obietnic miłości aż do śmier-
, 1. ,,Czy będz.iesz moją, czy nie będzieszi

Warto dodać, ze w wyniku tej przygody hetnran zrra|uł w Koczu-
l',';tl zaciętego wroga. Spos b zemsty był.1uż wypr bowany: w 1707 t.
l(r lczubej wysłał do cara Piotra donos, w kt rym oskarzył Mazepę o zdra-
ll( stel]u. Wiosną 1708 r. powt rnv donos podpisal opr cz niego r w-
llrcż połtawski pułkownik Iwan Iskra. Jedrrak przektrpieni przez Maze-
1',,' prowadzący śledzrwo ttz'nali za zdrajc w... samyclr donosicieli. Po
l(,l'tulach) w kajdanaclt wysłano ich do Mazepy, kt ry w tym czasie roz-
l,v.yl ob6z koło Borszczah wki, pod Białą Ccrkwią. 'Ihm właśrrie w lip-
, rr 1708 r. odbyła się publiczna egzekucja - obu oskarżorrynr ścięto gło-
rvy, clroć wydarzenia, kt re potwierdzlły zasadność oskarżeI1 ze strony
l(, lcz Lr bej a, nastąp iły zaledwie kilka mi esięcy p 6źniej'

Dzięki donosowi Koczubeja i Iskry do naszych czas w przetrwał
lllIikalrry tekst przypisanej Mazepie dumy z 1698 r., kt rą donosiciele
, l, l I ączyli do swoich P u nk ttiul, udorvadlriaj ących jego nielojalność. Zna-
l 7cnie tego utvvorLl tlie ogranicza się do jego wartości literackich; duma
|('st r wnocześnie clobitnym nlanifestem programowym starszyzny ko-
z'rckiej (o czyrn dokładniej będzie mowa dalej)' Zamyka jąwezwanie,
l,tilre w niedługim czasie sam alltor spr buje wcielić w życie:

,,Chwyćcie razem bro do ręki - nie dopuśćcie gorzkiej męki,
Cierpie rnatce swej ujmijcie, dalej, dalej wrog w bijcie!
Sam opaly nabij aj cie, ostrych szabel dobyr,vajci e,

A za wiarę cl-roćby zgilicie i wolności sw'oich broricie!
Niech na wieki będzie sława, że przez szab|ę mamy prawa|''
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Drcga do klęski poil Połtawą'

Epox,ąxozlcx'ą

rv ttlliwersale Brzuchowieckiego z 1668 r. ogłaszano ,,wolne kaźdemu,

1ir lzic kt ry zechce, zamieszkanie" , Prry cnym ziemia, w kt rą <włożono

lIl.lcę), automal1cznie stawała się niezbywalną własnością. Chłopi (<po-
.,1',llici>) na r wni zKozak'ami osiadali na nie zajętej ziemi ibyli uważani
l.r 1'tlddanych Wojska Zaporoskiego oraz płacili Pewne podatki (częścio-
rr', 

' 
w pieniądzu, częściowo w naturze i odrobku) na korzyść skarbu. R ż-

l r r, :r lrriędzy warsnvą chłopską i kozactwem polegała PrTy tym nie na za-

Llt'sic praw, ale na r żnym charakterze obowiązk w: kto miał pociąg do

''lrrzlly wojskowej i był dostatecznie zamożrLy, aby się uzbroić, m gł bez

t t r ltltl zostać Kozakiem i odwrotnie - zubożatyKozakbezprzeszk d prze-
,Il,'clził do mniej kosztownych chłopskich powinności.

Obok gospodarswv chlopskich i kozackich poprzez zagospodarowy-
rr''rllic <zajma szczyzn> na wolnych ziemiach powstawaĘ r wnież więk-
'.l,' lllljątki starszyzny. Właściciel dużej <zajmaftszczyznyr,,powvierdzonej

l'l7('Z hetmana, otrzymylvał prawo zakladania <słob dll, czyli osiedlania

ll l sw<lim terenie bezdomnych i nieosiadłych ludzi, dawania im inwenta-
rr'r i pomocy w zakładaniu własnego gospodarstwa. Z powodu wojen na

|'l .rrvtlbrzeżu i ucieczek chłop w z wotynia, ziemi halickiej i południo-
rvr'; lliałorusi takich ludzi nie brakowało. Chętnie naptywali oni do sło-
lrr x l starsZ}ZĘ, gdzie otrzymywali wieloletnie (do 15 laQ wolnizny. Jed-
r l,r k t tkresy ulg wcześniej cry plźniej koriczyĘ się, a to automaryc znie pr ze -
tr ttr'l l iłlo mieszka c w słobody w poddanych właściciela ziemi. odręb-
lryrrl z-jawiskiem w procesie Powstawania lewobrzeżnych latyfundi w na-

l,' r. 
1 
t'ych do,,nowobogackich" byĘ tak zwane <majątki u rzędowo, czyli zie-

lr l l,' skarbu pa stwa, przeznaczone na utrzymanie os b zajmujących pewne

tr.rnowiska. Te ziemie przekazywano jako finansowe zabezpieczenie tego

| /y lll|lego urzędu wrazz zamieszkująrymi je chłopami. Starszyzna dosyć

łlyl'k<l zaczęła traktować <rządowych pospolityctuljakwłasnych poddanych.

|;tlrmy zależności chłop w od właścicieli ziemi wczesne doku-
l r l,' r l t y określaj ą jako <obykłoj e fzwy czajnef Posłusze srlv o>' J eszcze
\\' i l,,(:ttllim ćwierćwieczu )fi/II w. sprowadzało się ono do sezonowego
,,, lt,'llku i daninyw naturze.JednaY'zena przełomieK/II i)il/III w. po
l l,' 

I 
l lc fwszy sporykamy dawno zapomnianą p aftszczyznę, czyli regular-

ll,| |]l.lcę każdej chłopskiej rodziny na pa skim łanie lub we dworze.
'Iirkwięc, jakwidać, po burzy i wstrząsach rozerwane koło znowu się

l r l l r k l rqlo i stosunki społeczne powr ciĘ do standardowego modelu pod-
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' 1', '1l:rrła Augusta II Sasa oraz Ż^warq przez niego obronno-zaczepny so-

lll ./ Z Piotrem I. Uczyniło to zRzeczypospolitej arenę zacięĘch walk za-
l, '\\'tl() lTliędzy sąsiadującYmi paristwami, jak i między stojącymi wobcc
t, l'tt' w opozycji partiami jej własnych obywateli. Akrywlry udział w tcj

'' , 
';rI 

ic brały r wniez działające na ziemi halickiej i Białorusi pułki kozłc-
l',' t l tlwodzone Przez Iwana Mirowycza i Mychaj ła Miklaszewskie go. J c-
l' l r rl1 1 706 r I(arol XII, dążąc do zneutralizowani:r wpły,rv w Arrgusta II,

''' l r , lczył na terytorium należące-'; do niego Saksonii i wymusił seParaty-
r1', zlry pok j. Piotr I po utracie so1usznike rozpoczą! gorączkowe przy-

t,,1rlwania do wojny na rvłasnyrn teryĄorium, porrieważ wiosną 1707 r.

1 ', 'r 
lziewano się gene ralrrego rratarcia sił szwedzkich przez Białoruś i Smo-

l, lr',k lra Moslovę, a Przez Wo}yir - na Kij w.

Przerzucone na lJkrair-rę pod korriec 1]06 r. pułki carskie zaclrowy-
, ,ly się tam jak na terytorium okupowan)lm i dopuszczały się zuchwa-

|, 1',l llczprawiaoraz rekwizyc1i zywności, PasŻ)r i bydła, choć ciężar ofi-

' 1 r l l r c go nadzwy czajnego podatktr byl j uz wys ta r czająco du źy. W 17 0 6 r.

l, 'zlltlczęła się pospie szlra budowa fortecy kijowsko-pieczerskiej, do kt -
l, ; 

,,kicrowano Kozak w z kilku pułk w. Pułkowrricv skrrzyli się lvlaze-

l'', . zc moskiewscy nadzorcv ,,Kozakćlw prłkami biją, uszy szpadarni
,', l, lllają"' a tymczasem w ich dorrrostwach ,,wielkorosyjscy ludzie do_

|'ll\'/.CŻ^jąsię grabiezy, rozbierają i palą chaty, żorry i cć'rki gwałcą, kor-rie'

l'1,lltl iw".zelki dobytek zabierają,ludzi starszych biją do śrnierci''.
(]łucha nierrawiść starszyzl)_y' na oczaclr kt rej rriszczono kozackie

'\ l'l\lio i niweczono bogactwa zierni ukrai skiej, powoli dochodziła do

|',' z i tltłl u krytyczne go. Jedrri, jak Złporożcy, uwazali MazepQ za <ojczy _

r'r l Ukrainyll, zaprzedanego cłrowi, inrli wiązali rradzieje z inicjatywą
||' ltlllilla. Na przykład pryłucki pułkownik Drrrytro IIorlenko wProst

',','rvił hetmanowi:

',Jlk za duszę Chrnielnickic-go zawsze do Boga modlirny się i imię
.jcqo błogosławirny, że Uklainę od jarznra lackiego wy'zwolił, tak prze-
ciwnic' i my, i dzieci nasze na wieki duszę i cialo nvoje przeklinać
hędziemy, jeśli nas za hetmatrowania swego po śrnierci swo.1ej w ta-
Hcj niewoli zostawisz".

Mazepa walral się i czekal. od.;esiclti 1705 r. rozpoczął ostrożrrą wy-

', 'l 
rllę' list w ze Starrisławem Leszczyriskim, a na początku 1707 r. clo tyclr

| , lllt;llit w prawdopodobnie c{olączył się także i{arolXII. Datę pfzełonu,
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Na początku 1708 r' tr jstronna ugoda' o kt rej pisał kr l Stanisław

Leszczyriski, była przygotowana' Jej dokładnej treści do dziś nie rrdalo się

ustalić ze wz ględu na naj śc iśl ej są'. 
: 3:J:.:,ś*ffi::i ?.J'Tff -

ch uzgodnieii na podstawie r1żnych

ach traktatu hadziackiego z 1658 r"'

wva Ruskiego miała, jako pełnopraw-

ny trzeci człon federacji' wejść w skład itej' a gwarantem

dotrzymania punkt w ugody miał zostać

Fatalny zui.g ototi".'ności przyspię łrzeri' W wyniku

serii nieszczęśliwych wypadk w Karol XI poni sł niespodziewaną Po-

rażkę podczas ataku .,' Mo'k*ę iw październiku 1708 r' szybkim mar-

sr"- i.r"rr.dł z moskiewskiej siewiers zczyzrIy n^terytorium pułku sta-

rodubskiego. obecność armii szwedzkiej potencjalnie czyniła z Ukrai-

ny arenę gTo*.ry.t, działa wojennych' jednak ani hetman' ani wtajem-

niczona w jego plany starszy"'o ''i' byli na to przygotowani' ponieważ

porozumienie z Karolem KI nadal trzymano w

. ,r"."go*. kozactwo szykowało się do walki "prze
śr d dliesięciu pułk w, kt re hetman miał pod s

w październlku m gł dysponować jedynie trzema' zaśresztabrała udział

w walkach w Polsce i na Białorusi' Doliczajac podlegające bezpośrednio
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M emne, jego siły były bardziej niż sklomne _ nie\\'l cy żoInierzy (zamiast obiecanych Karolowi trzy-
,tt

Marsz Karola XI na ana
,lzl;llrką. oddziały moski niu
''l'icrowały się w stronę B ąl liN4. awangarda była już o dwa
, ll l stawił około trzech tysięcy

]'., 
ta\mi czterema tysiącami

I ltc uictisz .

. lr,' tlowiedział.
Pierwszą ofiarą gniewu cara była stolica hetmana: Piotr nakazał

l\4 lcrtszykowowi ,,Batur1łr [''.] innym dla przykładu cały spalić''' Mia-
,trl' 7xq1|ępię1e woblężeniu 11 listopada1708 r., miało dobrą artylerię
I l't'/Yg, zapasy prochu ci, j zy_
rllrlęcie one przez zdra 13 l 8 r.
rr r r;ska gnęły do miast Pie lo-

rr z 11'tych w niewolę Kozak w przywiązywano do desek i wrzucano do

' 
r l3.iada zwyciężonym! _- łaci skic por.vicdzcnic, kt rym traclycyjnic stwicrdza się

'l, rrł'yciqzc w i bczbronność zwyciężonych
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Seimu' aby płynąc staly się straszliwą Przestrogą dla wszystkich' kt rzy

zamierzaliby wesprzeć *")'''' w'"')'''i" * B""'ry"'" były prelu dium

terroru, kt ry ogarnął Utr"i'lę' Niedługo Potem wŁebedynie rozpo_

częła działalr'ość'p"j"l'ra komisja śledcza'.kt r a przy zastosowanlu

okrutnych 'o""' -''li'''" "^ 
o"u"rzanych orzvznanie się do winy'

Liczba oflar zamęcz.";'n ;;;;'lebedy ską kon''i'1s sięgała ::: ::::
(biorąc pod uwagQ, "';;;;;zasie 

na Ukrainie żyło około 800-1000

rodzin Starszyzny, terror' j ak wiaae' 
311nłł, 1iev'ielu)'

17 listopada pl'oi"i 
'l"cnoś 

;i kilku hierarch w cerkiewnych ze-

brał radę starszyzny * cł"'tlo*le i ogłosił hetmanem pułkownika sta-

rodubskiego lwana Skoropadskiego' Dzieii przed wyborami w Głucho-

wie przeprowadzotlo ;;ffiil; ;gzekucję byłcgo hetmatla' Nl placu

ustawiono sza )t zrr.'bi.r'i.ą, ustawiono tam kukłę przedstawla-1ąc4

Mazepg, oclczytano *vrot' po czym kat powiesił ku 1ę' wcześniej zry-

*lrr.'' 
"'".; 

*"ęgę kawllera ordcru św AndrzeIa'

Dziewiątego dnia po symboliczne; egzekucji' 23 listopada 
1798 

r''

r wnocześni" Gł"'h'owie i Moskwi' miało mie1sce słynrre nałożenie

anaterTry rra MazepQ 1oJ"rn"go czasu tę- kiąwvę cerkiewną powtarzano

przez pontd200 ltt'; ;;)v"tilttn tttk*i"h imperium rosyjskiego

w pierwszą nredzielę *'io"" Postu aż do jej uroczystego zdjęcia za

hetmanatu P'*ł" Sk';;;;;kiego 10 lipca 1918 r')' odbyło się to w cer-

kwi, w obecności .r;' ;;;;;;y, a także iicznie zgromadzonego ludu'

Duchowni*.,..,'y.hszatachnieśliczarlreświece;katwl 
kł,'ciało''

symboliczniepo*i'oo""g*":*i::,0::"::i]'.T',::::',:l#ą:ilTsvmboliczn te powle 'ZUN ;;.;;;;';toczyli "ciało'' 
i śp iewaj ąc psal-

zaciągnąć kukłę do cerkwi' Duch:w,nt, o':'_1::::J't.-li"*i"rrlo'p--

mv odwracali świece płomierriem do dołu' a nowogrodzko-siewierski pro-

i:ffi;;;;;i żr-.L', r., ry celebrowal nabozefrswvo, koricem Pastor:}-

łu uderzył kukłę w n'"';';;;;'' "A"o'"'n"l 
Niech będzie przekiętyl'''

***

Karola )(I i Mazepy wzięły nie naj-

ra w warunl ach nadzwyczaj srogtel

iała z braku kwater i odzleĄ'przemieszczała się

1wności i paszy w1łvoływały op r ludnosct: nle
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zlll.jący nadrzędrrych cel w wojny Prosty lud postrzegal Szwed w jako
,'krrPant w. Uniwersaly k lewskie ihetmariskie niewiele poprawiały
,,vtuację: hetman-<Lach> był zbyt niepopularny' Na tej właśnie niechęci
,'1lierała się carska propaganda wymierzona przeciwko Mazepie. Zoł-
rricrze Karola, jako protestanci, dodatkowo narażali się rra skutki na1-

|,rrlstszej chłopskiej ksenofobii, bo rrie czyrrili znaku Krzyzr, nie cho-
,lzi]i do cerhvi, jedli mięso w dni postu, m wili niezrozumiałym.1ęzy-
klcrn. Wrogość szczec lnie nasiliła się po nieudanej pr bie zajęcia Ukai-
rl1'Słobodzkiej, podjętej przezKaro|aXII na początku 1709r. V/wal-
[.rch zniszczono w wczas Krasnokuck, Kotelwę, Murafę i opisznię.

W tej og lnie niesprzyjającej sytuacjijedyną pociechą był dla Ma-
zcpy takt, że w marcu 1709 r. najego stronę przeszła Sicz Zaporoska,

|'l zcciwnik hetmana w ciągu całego okresu jego rząd rv. Dawnych wro-
r','lw pojedrrało wsp lne llastawienie anryrosyjskie. Dlatego 6 kwietnia
l /()9 r. koszowy Kost' Hordijenko przyprowadził ośmiotysięczne woj-
''ktl do kwatery Karola i Mazepy, rozbijając po drodze kilka moskiew-
''klclr zał g. odpowiedź Piotra I na działania Zaporożc w była szybka
r ztlecydowana- Na początku maja na zbuntowaną Sicz wyruszył dwury-
''l( czny pułkJakowlewa. Płynąc w d ł Dniepru,Jakowlew rrajpierw spalił
l',lzackie miasteczko Kełeberdę, potem wyciął około 3 tysięcy miesz-
|.,rirc w zaporoskiej fortecy Perewołoczna, a25 maja, dzięki zdradziec-
l'icrnu pośrednictwu kozackiego pułkownika }{nata Hałahana, kt ry dał
r ,rl-skie słowo, żeSiczpozostanie nietknięta, bezwalkzaj4ł r wnież same
'.t( Zowe umocnienia. Do niewoli trafiło 300 Zaporożc1w, kt rych roz-
l.'rzlno na miejscu ''gardłem karać'' '

Tak zblriżal'a się chwila decyduj4cego spotkania szwedzko-moskiew-

'kicgo. V/ojska obu stron ciągnęłypod Połtawę. Karol KI |iczy|nato,że
z'rjrrrie nriasto izapewni swojej armii żywność iarnunicję (eszcze od
( /:'ls w Mazepy w tamtejszej fortecy były zgromadzone wielkie zaPesy

l'lrlwiantu, paszy, prochu i odzieży). Jednocześnie zdobycie Połtawy

1'r lzwoliłob} ustanowić kontrolę nad zlewiskiem'Worskli, a tym samym
, ll;rd dogodną przePrawą przez Dniepr' Jednak osłabionym szwedzkim

| 'rl lkonl nie powiodły się pr by zdobycia fortecy mimo oblężenia i sztur-
rlrtlw.'Wreszcie o świcie 8 lipca 1709 r. obie armie spotkaly się w otwar-
ll'I walce na polu pod Połtawą. Bitwa trwala zaledwie kilka godzin ijesz-
, u t' przed południem szwedzka armia została rozgromiona:jej strary się-

,, r rriiliiiililL
iiliiillljiiiiii'llll;irrr
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lęzo-

Poli-
i fak-

ładnej ucieczki. _:..''_^rzećnie rozpoczęto zor-
Karola zdołano wsadzić do karery, a r wnocześnie rozpoczęto l

ganizowane wycofpvanie się do przepraw Przez Dniepr na Perewo-

łocznej. Jednak pron re stały na przePrawle'

zostały spalone podci lerałowie przekonali Ka-

rola, abY w nocY z 1

slę przez Dniepr i u

|i"L"ryz 13 rysięcy żołnierzy' kt 
' 1:':1 

o

,.rto*"i pod wiecz r 11 lipca' Razem ze szwe

znajdowało się okol >śr d kt rych do niewoli

trafiło nie więcej ni

czyć namiłosierd
nać ją wpław' Ko

ilil5:iŁ*:||!r,,,,ro Przez rzek'w poczcie Mazepy, wycofujQcego

się razem ' 
K""l;;'";;rinT niedaleko-.oczakowa uciekinierzy prze-

kroczyli granicę turecką' a 12 sierpnra r'']':]*:j"':der 
w gdzie ad_

o'Ullyll 6'*'^'-l 
Jz]łasię udzielić im schronlenta'*'"::'filt'il'.:TŁT.1l#il:'ffi 

'::i:t*:*TjIl]i#Tl
pa' żĘ i osłabiony wyczerPuJącym marszeln przez rozpdro'

nv nie wstawał' Zmar| wieczorem 2 października i 4 paź-

dzi ^'*ł ;:;;;"| 
toło u"''ae-r w' Niedługo potem ciało

przewieziono do kl"'ztJiu 
'*J""''" 

w Gałaczu nad Dunajem (obec_

nie na terytori"* n"'nl''ilj i po'r'oł""ow krypcie cerkwi klasztorne'1'
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W XD( w. szczątki hetmana zostaly podobno jeszcze raz przeniesione
/ krypry na klasztorne podw rze, ale nie znajduje to potwierdzenia w do-
krrrrrentach i w efekcie miejsce pochowania Mazepy do dziś pozostaje
,lllr historyk w taką samą zagadką, jakjego niespokojne życie.

l'njba rewanżl Filipa orlika.

W clrriu śmierci Mazepy w Benderach znajdowało się około 4-5 rysięcy
l(tlzak w (gł wrrie Zaporożc1w Kostia Hordijenki) oraz około 45 os b
',1'tlśr d starszyzny. 16 kwietnia 1710 r. wygnaricy wybrali nowego het-
rrl:rlra, kt rym został pisarz generalny zmarłego Mazepy, Filip orlik
(I612-1742), jedna z najszlachetniejszych postaci ukai skiej historii
\VlII w. Przodkami orlika byli czescybaronowie;jedna z gałęzi tego rodu

1 ', 
xlczas wojen husyckich X/ w. wyemigrowała do Polski, a stamtąd prze-

lrl,lsła się p1źniej na zachodnią Białoruś' Tu właśnie, we wsi Kosut nie-
,l,rlcko oszmiany,21 październlka 1672 r. urodził się przyszły hetman.
M;ltka' Iryna Małachowska, ochrzciła chłopca w obrządku prawosław-
llyI)l' a ojciec Stefan, polsko-białoruski szlachcic-katolik, zginął w bi-
trr'ic z Turkami pod Chocimiem (1673)' kiedy dziecko nie miało jeszcze

r, 
'krr. 

'Wykształcenie Filip zdobył w pobliskim wile skim kolegium je-
lrllckim, awcelu kontynuacji studi w powędrował do prawosławnej
Aklrdemii Kijowsko-Mohylariskiej' Thm zwr cił na niego uwagę profe-
,,,'l tllozofii, przyszły namiestnik tronu patriarszego, Stefan Jaworski.
l lziękijego rekomendacji w 1693 r. orlik objął posade sekretarza kan-
t r'l:rrii metropolity kljowskiego, aw nastęPnym roku przeni sł się do
l |,l(tlryna do kancelarii hetmariskiej. Na wykształconego szlachcica-kan-
, ,'llstę szybko zwr cił uwagę Mazepa i w niedługim czasie młody przy-
ll1,sl zaczĄ| wspinać się po szczeblach hetmariskiej administracji, aby

rv l706 r. osiągnąć jedno z najwyższych stanowisk- generalnego pisarza
W, 

';ska Zaporoskiego.
38-letni orlik przyjmował buławę hetmatiską bez szczeg6|nej ra-

,l,lst'i, rozumiejąc, że będzie musiał zlożyć na ołtarzu obowiązku własne
., y, r c : wręczaj ąc insygnia, Kozary przek aryw a|i hetmanowi tros kę o przy-
,r'r, 'ccnie utraconej ojczyzny.Idea wyzwolenia Ukrainy spod moskiew-
,. l. l,' go jarzma przenika uchwaloną w dniu wyboru ugodę, zawartą mię-
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,ly, ;ą przed wkroczerriem gł wnej siły wojsk miał stać się marsz Thta-
r, 

""v, 
Kozak w Orlika i wspomnianych Polak w.
\fi/ sryczniu 1711 r. konnica chana ruszyła na LJkrainę Słobodzką

l r lr ltltrła dcl Charkowa, jednak głęboki śnieg paraliżował działania jeźdź-
r 'w, wiQC w rezultacie w)?rawa nie przyniosla rezultatu. Niemal r w-
lll l( Zcśnie zza Dniestru na prawobrzeżną Ukrainę wkroczył orlik z pol-
', l' l I r r oddz ia łem i p rawie 20 -ty sięczną koIrrri cą N ogaj c w o rdy B udziac-
l' rt' j i Białogrodzkiej (Akermariskiej). Początkowo natarcie przebiegało
,l,lllrze, włączała się dori nawet miejscowa ludność, dzięki czemu siły
l.r lz:rckie wzrosły z 3 do 16 tysięcy. Jednak podczas długotrwałego oblę-
l,'llilr fortecy w Białej Cerkwi, kt rej nie zdołano wziąć szturmem, No-
1i,r1t y wyrwali się spod kontroli. Tłumaczenie, że chan przysiągł nie pu-
',lllsŻyć kozackiego kraju, dla nogajskich murz w, pozostających od stu-
1, , i w opozycji wobec Bachczysaraju, niewiele znaczylo. Dlatego Thta-
l/y Porzucili armię i rozpuścili niewielkie oddziały od Rosi i Teterewa
,l, 

' l)rriepru, wzięli jasyr i zawr cili do siebie, na stepy. Aby ratować wła-
''ll,'gospodarstlva, rozbiegli się po domach r wnież i ci, kt rzy przylą-
, zyli się do wojska orlika, ahetman zma|ą garstką żo|nierzy musiał
rvtilcić zniczyrn do Bender w. Akcja Thtar w (nie zważając na to, że

ttlrtt-zowie zostali na rozkaz sułtana ukarani, a jeriry zwr ceni) kosztowała
( )l lika utratę poparcia ukairiskiej ludności, co przekreślało jego plany

Na początku lata Piotr Irozpoczął kontrnatarcie, ale w lipcu 1711 r'

;r'11l wojska zostały zablokowane koło Jass' na Prawym brzegu Prutu.
Wzięty w okrążenie przez Przeważające silry tureckie, tatarskie i innych
r, lr sojusznik w Piotr musiał skapitulować i podpisać tak zwany pok j
l 

I l r lcki, w kt rym wśr d innych ustęPstvv zrzekał się pretensji do Ukrai-
rry, podejmując zobowiązanie ,,wyjść precz z ziem związanych z PolsĘ
l(,lz;rk w, Zaporożciw, a także rych Kozak w, kt rzy pozostaj4 w soju-
,'zll z najjaśniejszym chanern Kryrnu''.Jakwidać, ten punkt został sfor-
lttrrlclwany na tyle nieściśle, że można go byto t|umaczyć wdowo|ny
',1',ls(lb (istnieją relacje, że Piotr I uąrs(n| to clzięki przekupieniu wiel-
l't,'gtl rł'ezyra)' Dlatego niedługo po zawarciu pokoju rozpoczę|y się dy-

1rlrlttlatycZrre sPory stron rosyjskiej i tureckiej o to' co na|eży rozumieć

;'rLtl <ziemie Kozak w>. ostatecznie w kwietniu 1772r. zostaIa ułożo-
ll'l' :l czerwcu podpisano pok j adriarropolski, mającyobowiązywać25|at,
,,1', ld rrie z kt rym za <ziernje Kozak w>l miano uznawać tylko Ukrainę

dzy hetmanem a starszyzną i wojskiem' znanąpod nazwąKonstytucjiPraw

i W'olności Wojska Zaporoskiego (Pacu et Constitutiones legtm libertaturnque

Exercittts Zaporouiensis) ' Konstytucja określata gł wne elemenry fl'Vorzące

pairstwo - jego granice , terytorlum, pojęcie narodu' finanse' sądownic-

i*o, ,.ligii. Ż" rzrzrgdrną tro'ką potr'ktowano formy <dobrego ustroju

pr stw"u, kt ry przystoi <wolnemu narodowi>' Jego podstawową 9w1

rancją rniał stać się system ogr:rn|czefi autorytaryzmu hetmana dzięki

p."".1.ry.t..1 strukturze wybieialnych władz w kozackiej hierarchii' Ich

p.r"ari.*i.iele tworzyli <Radę Generalną> - swego rodzaju senat' uZu-

p.łniany przez <posł wl pułk w i kiego

brg".ry,. wruŻ-zhetmanem miał zystki

p"rirt*o*y.h, regrlarnie zbierając s ciągu

dzięki uwolności głosu> po-""yrnynuać go od <samowładzrwa>l oraz <ła-

mania praw i wolrrości>'

'W preambul e Korctytucji zavarte zostało oświadczenie' że "Wojsko

Z"po.orki. nie utraciło nadziei na zdobycie pożądanej wolności'' ' w tym

."l," ,,.rd"ło się pod osłonę najjaśniejszej Kr lewskiej Mości Szwecji'';

w części ko cowej zamieszczono przysięgę hettnana' w kt rej zobowią-

,y*ri ,ię on mięJzy innymi być ' oddanym i wiernym naszej

oirryt^"i żarliwie dbaŻ o wsp l jedność Matki - Małej Ro-

,|r' . z rrryroczonych fragment w planowano walkę bezkom_

promisową i jednoznaczr'rie skier

sojusznikiem lradal pozostawał

kumencie, akceptujłcym te Postan

ny' Zna|azłsię iakże inny, tradycyjny wsp lnik w sryczniu 1711 r' pod_

pir".o rozbudowaną, zawier"ja'ą 23 punkty, ugodę między orlikiem

i chanem krymskim Dewlet Gerejem'

Karol )CI, rnieszkajĄcy w Benderach' takze dokładał errergicznych

starali dyplomrry.r'yr.,h, abywłączyć do wsp lnych działaIi Turcję i pol-

,ką opory.1e spośr d stronnik w Leszczyfrskiego' kt rzy w liczbie oko-

ło 3 rysięcy pozostawali u boku szwedzkiego kr 1a' W efekcie pod ko-

niec listopad lt t7I0 r. sułtan wypowiedział Rosji wo'irrę' Pr bną ekspe_
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,,Rycerz smętnego oblicza'', jak wiadomo, nie osiągnął wyznaczo-
lr,'gtl celu: nowa Rosja, stworzona PrzezPiotra I ijego nastęPc w zbyt
lll()cllo stała na nogach. Siedemdziesięcioletni Filip orlik zmarł wJas-
'.,r, lr 4 czerwca 7742 r. Miejsce jego poch wku jest nieznane.

$ 4. Ktłlturu ośulietloną lunq wojen.

N roilziny oj czyzny <ko zacko - ruskiej >.

t itly w przerażaj4cym chaosie Ruiny spotkały się rozdzielone Przez
I )uiepr ukrai skie brzegi - moskiewski i polsko-turecki - wszyscy ich
rvrldzowie, choć brzmi to paradoksalnie, mieli świadomość, że rozlam
tr'lt grozi zgubą. ,,Zz|uj, Boże, Ukrainy, bo nie są razem jej syny'' - pisał
w wierszu Iwan Mazepa, a Doroszenko ,,oba brzegi Dniepru'' wzyłvał
rv rrniwersałach do połączenia się ,,w dawnej zgodzie i braterskiej miło-
,,, i''. Do zjedrroczeniawzywali Mychajło Chanenko, Iwan Samojłowicz
r llttntowniczy hetman Suchowij. Motyw potępienia rych ,,nierozsąd-
lych",kt rzy,,sami przeciw sclbie szable zwracają'', oraz pochwał rych,
kt,1rzy dążądo ,,braterstwa i zgody" , jest ciągle obecny w listach 6wcze-
',I lcj starszyzny, niezależnie od reprezentowanej strony.

Sądząc z wczesnych dokument q wszysry dobrze rozumieli, że nie
wr'ćlg zewnętrzny, ale wewnętrzne waśnie są gł wną przycrynąwielkiego
,,l'rlstoszenia. Ponad chaotycznąrozbieżność orientacji politycznych, po-
t l t l tażaną przez brak gotowości do kompromisu, w}rasta uniwersalny cel:

1ll zyIriesienie umęczonemu wojną kajowi ciszy i pokoju. N'Ę fa|izrodz1ł
',lę literacki obraz <cierpiącej Matki-oj cTyznY',, sk4'wdzonej przeznie-
l ( )Zllmne dzieci. Jest on obecny niemal w każdym dokumencie z lat 1'660-

l('()(). 'o miłej swojej matce, PŁaczącej ojczyźnie'' pisze w 1668 r. buntow-
rrrt'zy hetman Suchowij. Tym samyrrr obrazem ciągle posługują się Piotr
l )t lroszenko ijego starszyzna, rn wiąc o ,,biednej Ukainie, miłej ojczyźnle
rl.lszej''. ,'o opłakanej ojcryźnienaszej Ukrainie'' niejednokotniewspomi-
lr:r jl1 Mychajło Chanenko i ludzie z jego otoczenia.o losy ,,ojczyznyw upad-
[tr" martwią się Iwan Brzuchowiecki, Iwan Samojłowicz i samozwariczy
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Prawobrzeżną, i z niej właśnie car zobowiąz1rvał się wyprowadzić swo-

je wojska, 
" 
t.*obrz.ze i Kij w Pozostawały pod jurysdykcją Rosji'

' Ńi"-"l w przeddzieri podpisania pokoju' 16 marca 7712 r'' sliten

wydał przywilej dla Filipa orlika - władry "Ukrainy 
na tym brzegu Dnie-

p.,r" 1io ,'o^"ryPrawobrzeża i Siczy), na terenach' gdzie "hetmanZay7-
roża i Ukrainy Piotr Doroszenko zył ze swoim ludem"' Palistwu orlika

nadano ulgowy protektorat według wzor w Ęmskich' czyli be z płacenia

sułtanowiŹaniny, ale z obowiązkiem wspierania tureckiego wojska w czasie

wojny. Ten przywilej, podobnie jak niegdyś nadany Doroszence' pozostał

jedynie na paPierze. GdY w lurym

wvem Danyła Horłenki wyruszył u

silny op r ze strony polskich wład

niż rok, ażwreszcte22 kwietnia 771'4r''Iurcja' zajętzo wiele ważniejszy-

mi dla niej problemami na Bałkanach, fakrycznie odsprzedała pariswo or-

lika Polsce, za'wierając z nią umowę o ustąpieniu ze sPomego terytonum'

wędr wek po dworach europejskich'
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hetman Pctro Iwancnko (Pctryk)' V/ ciągr'r kilku lat <miła nasza Ruśll (jesz-

cze w świadomości Bohdana Chmielnicklego jako część og lne1 przesftze-

ni <ojczyznpl politycznej, Rzeczypospolitej) clzięki tragedii bratob jstwa

Lrrasta w świadomości ludzi epoki Rtliny do samow)'Starczalrrej jednostki

duchowej, terytorialnej i polirycznej - <miłej ojczyzlty naszej lJkrainy>'

Gdy <kozacko-ruska ojczyzna> (jak niedługo potem nazwle Ją

Sanrijło Wełyczko) zmaterializowała się w świadomości swoiclr miesz-

kafrc w, zlczę|lpilnie potrzebować własnego miejsca w historii. Inte-

lektualiści rrie pozwolili rra siebie czekać i dali stosowlrą odpowiedź na

powstałe pytanie, a jako pierwsza do głosu doszła Cerkiew'

Przeszłość i teraźniejszość (Jkrainy w oczach

dostojnik u Kościoła ptawostawnego'

Aby lepiej zrozumjećstanowisko ludzi Kościoła' tt'zeba choćby pobieżtrie

ogarnąć spojrzenienr zmiany' kt re zaszły wjego życiu wewnętrzl1ym

*-.iągl', lat Chmiehric czyzny i Ruirry' Hasła reli91ne' wysunięte podczas

*o;,'! , Rz 'cząpospolitą rra terytoritrm Pa stwa Kozackiego' podniosły

prawosławie do rrieznanej nrtr dotychczas rangi religii pariujacej' R wno-

cześnie hetmatr przejał kr lewską funkcje gl wrlego patrona insrytucji

kościelnych, szybko podporządkowuj ąc własrrym interesom świecką po-

litykę metropoliry (w latach 7647-1657 był nim następca Piotra Mohyły'

Sylwester Kossow). I chociaż dyktat Chmielrrickiego nie wyrvoływał en-

tuzjazmu Kossowa i nie zawsze stosunki układaĘ się dobrze' og |nierzecz

biorąc, Kości ł nie przeciwdziałał zmianie trstroju ani nie pretendował do

uzyskania niezależnej pozycji polirycznej' Jedrrakże po śmierci obdarzo-

negoautorytetemlnetropoliryktrawyprzedziłaśmierćhetmanazaled-
wie o kilka miesięcy, ,,posłuszeiistwo'' hierarch w cerkiewnych wobec

władzkozackichwyraŹnieosłabło.Popierarriejednychhetman wprze-

ciwclrugimcllawygodyMoskwylub.Warszlwystajesięsll]utlląl1ormą
zachowania dostojnik w cerkiewnych. Pogłębiało to rozłamy w społeczeri-

Stwie,aczęstor wnieżwprostprowokowałokonflikry'R wnocześnie

z podziałem Pa swva Kozackiego na Lelvo_ iPrawobrzeże prakryczr-rie

doszło także do podziału Kościoła. Dionizy Bałaban (1657'1663), karrdy-

dat Iwana Wyhowskiego, wybrany na lnetropolitę po śmierci Kossowa'
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|(',/y(l()wał w Czchryrriu, ponicważ nie został Llznalry przez lewabrzeż-
lll, lt lletman w T1łrnczasem w Kijowie i na Lewobrzeżu furrkcje nvierzch-
llll'ilw Kościoła wykonywali: od 1659 do 1685 r. piastujący urząd metro-

1,, 'llty lrcybiskr-rp czernihowski ŁazarBaranow-icz (1659-1661,1670-l(l85)
l )l 'l7 Inianowany z inic.jarywywładz moskie'uvskich zacięty moskalofil, pro-
r, 

'1,tlp rriży1lski Metody Fyłymonowicz (1661-1668). Z kolei w Czehry-
llrrr po śmierci Błłabana wybrany został popierający Piotra Doroszenkę,

|, 'zc[Nielubowicz-Ttrkalski (1663-16]5), kt ry rezydował tam stale, ani
l'tztt llie odwiedzając Kijorva. R wnocześnie irrna prawosławtra frakcja
l'r .rwobrzeża wybrala tra metropolitę kandydata Pawla Tetcry Antoniego
WiIlllickiego (1,663-1'679), kt ry byl zwietzchnikiem eparchii obejmu-ją-

r l'; zienrię halicką, Wołyn i Podole'
opisany wyzej rozłam, przebiegający r wnolegle z Rtliną, we-

rv'llętrznie osłabił Kości ł w tym właśrrie momencie, w kt ryrn najbar-
,lzic'_; potrzebował on siły, bowiem niezwłocztrie po śmierci Bohdana
t lrlnielnickiego władze moskiewskie zaczęły tlporczylvic domagać się

1',,tlp orząd kowatria metropol ii kij owskiej patriar'ch atowi moskiewski e -
rrrtr Pomimo ciągłych nacisk w, carskim polirykom udało się osiągnąć
rl'lI ccI dopiero w trzydzieści lat p źniej,przy okazji pojawienia sięjed-
n,rkowo wygodnego i dla Moskwy, i dla kozackiej starczyzny kandydata
lr:r stanowisko najwyższego hierarchy kościelnego Ukrairry. Był rrim
rvllrdyka łucki, powinowaty hetmana Iwatla Sanrojłowicza, książę Ge-
,l,',lrr Światopełk-Czetwerryriski, kt ry w 1684 r' wycmigrował z Woły-
rrrlr rra Lewobrzeżepo konflikcie z unitami.

Na prośbę Sarnojłowicza, i za zgodą Moskwy, w Kijowie w lipcu
Ir,85 r. zwołano sob r mający wybrać metropolitę' Nie zjarviło się na

r l irrr najwyższe duchowierisnvo, chcące w terr spos b zerwać wyboryjako
l r iczgodtre z prawem (brakowało zgody patriarchy konstanryrropolita -

'kicgo). Jednak obecrri na soborze świeccy wysłannicy hetmana posta-
rvili rra swoim i Czetwertyiiski został metropolitą.'W listopadzie 1685 r'
rr' Moskwie' w obecności car w, patriarcha Joachim wyśrvięcił biskupa
( Jcdeona na metropolitę kijowskiego, a w nraju 1686 r' carscy dyploma-
, i, zapewniwszy sobie poparcie dworu strłtana, przy pomocy łap wki
\\,\łTsokości 200 z\otych i 120 sobolich sk r, wręczonych konstantyno-

1'rllita skienrrr patriarsze Dionizemu, uzyskali akt rezygnacji, ogłaszający
zl Iiesienie zwierzchnictwa Konstantynopola rrad metropolią kijowską.
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Carska (gramotD), wydana z oY'azjiwyboru na metropolitę Gedeona

Czewverqłiskiego, uroczyście ogłaszała powvierdzenie''Praw i wolności

moskiewskimjuż od korica lat osiem

tAr ć, loo g lni! r zecz bior ąc, uloai risry p atriarchowie nie mogli u skarżać

,ię .r. r*Ji. położenie, a nawet Przeciwnie -wyraźnie demonstrowali lo-

jalność wobec ffonu carskiego, it ry wydawał sĘ im gwarancja silnej wła-

izy i stabilności, w przeciwieristwie do kipiącej namiętnościami starszy-

zny koz"ckiej . opricz tego' w samowładzwvie hierarchowie upatrywali

gwararrcji ochrony przed zagroż

z v ady cj4myśli chrześclj aIiskiej

solutne, a ciągła skłonność starszyz

zmuszałahierarch w do ostrożności)'

Dwa wymienione elementy (własna wygoda' rlżniąca 1otożenie
hierarch w cerkiewnych od niepewnego Ąciastarszyzny kozackiej' a tak-

że powszechnie przyjeta w kręgach intelektualist w cerkiewnych opi-

nia o carze jako o najwyższym <str żu pokoju>) stały się podstawowym

tłem dla kształtowania pogląd w Kościoła naprzeszlość i teraźniejszość

<miłej oj c zyzny naszej Ulłainyn' N aj b ardz i ej konselsventnie konce pcj a

ta została wyrażona w anonrmowym Synopsis,wydanym po raz pierwsry

w drukarni Ławry Kljowsko-Pieczerski ej w 167 4 r' (o popularności tej

książki świadczy fakt, że drugie i trzecie wydanie wyszło już w 1678

i toso r., a do korica XVIII w' wydano ją prawie trzydzieści razy)' \Vśr d

prawdopodobnych autor w tej pracy badacze wymieniają archimandry-

ię t l.rzio.,' Kijowsko-Pieczerskiego Innocentego Gizela' klasztornego

ryp o grafa Iwana Armaszenkę l ub klas z torne go szafar za' redaktora dw ch

t o-"pit".ylnych prac z historii Rusi, Piotra Kochanowskiego' Autor opi-

,.r.1" hirtoiię Kijowa aż do najazdu Batu-chana' a Potem' ignorując tra-

dycyjną w 
'.rk 

.i,irkim piśmiennicwie XVII w' tezę "Ha-
ti.r-irrrgi Kij w'' ijejynie pobieżni c owydarzeniach

w księstwie halicko-woły skim, przec Moshvy zTatta-

mi wXlVw., szczeg lowo opowiada o bitwie kulikowskiej i odmalo-

wuje wyjazd metropolity z Kijowa oraz następujące p źniej unvorzenle

p"oi"..rr.,., moskiewskiego, kt ry ma pozostawać w Moskwie 'jako

Epor'ą xoz',ącr,ą

r,v Tizecim Rzymie w miejsce papieża Starego Rzymu''. V/ojny drugiej
1 

lo łowy XWI w. s ą tu wyj aś ni one j ako powr t Kij owa, zagar nięte go pr zez
rlbcych - Polak w, pod prawowitą władzę cara moskiewskiego, spadko-
lliercy dynastii dawnych kiążąt kijowskich: ,,po wielu przemianach swo-
iclt [...] jak do pierwotnego bytu powracają". Szczegllnie charaktery-
stycznyjest fakt, że w og le nie wspomina się o roli Bohdana Chmiel-
n ickiego i starszyzny kozackiej w wydarzeniach ,,powrotu ojczyzny,' .

Koncep cj a Sy no p s k z os tal a b ar dzo szyb ko ro zpows ze ch niona pr ze z
szkoły, a sławny kijowski grawer Iwan Szczyrski, wychowanek Akade-
lllii Kijowsko-MohylaIiskiej, zilustrował ją, wprowadzając w 1708 r.

1,opularną do niedawna alegorię <<trzech dziewio jako symbolu Ukrai-
lly' Białorusi i Rosji. <Dziewicell były przedstawione na (tezie) z okazji
rvyboru Joasafa Krokowskiego na metropoli tę kij owskiego. Sama <teza>

llic zachowała się, ale opisałjąw pierwszej połowieXD(w historykAka-
, lcmii Kijowsko-Mohyla skiej, Askoczenski:

,,Na pierwszym planie z lewej strony wyobrażone są trzy dziewice'w 
koronach z miast i wież, kt re uosabiają wielką, Małą i Białą Ro-

sję. Mała Rosja, odziana w PurPuIę' klęczy i z radosną rwarzą unosi
ręce doJoasafa; na Białą Rosję,
maluje się pelna ża niby oddaje
wsp łplemieric w ając gestem,
że uczynlla wszystko i dalej gotowa jest działać, aby zapewnić im
spok j i szczęście''.

Thk więc, jak widać, wyłożona w Synopsis koncepcja przeszłości
l)lZcdstawiała Ukrainę w roli biernej oflary 

',zlych Lach w'', uwolnio-
rlcj i szczęśliwej dzięki ,,zjednoczeniu'' z carem-wsP lwyznawcą. w ty-
;'clrrym pokory schemacie dla praw zdobyrych szablą kozacką w ogniu
t ]lllnielnicczyzny i Ruiny nie było już miejsca' Y/tedy po raz pierwszy
z.r pi ra chwycili kozaccy publicyści.

.'l rcydzieła <litetatuty kancelistliw > :

l lryhorij Hrabłanka, Filip orlik, Samijło Wełyczko.

N 
'r 

określenie kozackich unvor w korica X/II - Początku XVIII w. tra-
,lyt'yjnie uźywa się zupełnie nietrafnego określenia <kroniki starszyzny
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kozackiej>, choć z kronikami w zwykĘm tego słowa znaczenil (czy|i

zapisami wydarzeIi kolejnych lat) nie mają one właściwie już rric wsp l-
nego i jeszcze Mychajło HruszewśĘj zaProPonował dla nich lepszą na-

zwę - <literatrrra kancelist wl. Gl wnym celem kozackiej publicystyki,
przybranej w szaty literatury historycznej (ponieważ musiała na drama-

tycznych i monumentalrrych przykładach pokazać dzieje okresu kozac-
kiego) było uzasadlrienie prawdziwości opinii starszyzny o Ukainie jako

właśc iwej <<oj czy źnie> Kozak w.

Po raz pierwszy zaproponowany przez kozackich intelektualist w
model pojawia się r'3wnocześnie w trzech tekstach: preambule do Konsty-

tucjiFilipa Orlika (1710), utvvorze Hryhorija Hrabianki Wydarzeni,t wicl-

kiej ualki (Disjnuija preziltoji brani) oraz Clw ch księgach SamijłaV/eĘczki,
połączonych umownyTn rytułcm Kroniką (Linpys) (napisanych między
7715 r' i początkiem lat dwudziesrych xnl w). w utworach rych w roli
politycznego rdzenia wsp lnoty ukrairiskiej (<małorosyjskiej ojczyzny
naszej>) występuje <nar d kozacki>. Jego historyczna biografia konstru-

owarra jest jako odbicie - a r wnocześnie anryteza - mitu sarmackiego'

Jakjuż zostało powiedziane, legenda sarmacka przypisywała szlachcie obce

poclrodzenie - od wojowniczych <Sarmat vn, czy <Sauromat wr, czyli
ira skich plemion koczowniczych, kt re od II w. p.n.e. do fV w n.e. kon-
trolowaĘ p łnocne stePy nad Morzem Czarnym. Kozacki wariant legen-

dy sarmackiej (p źniej zostanie on nazwany mitem chazarskim) zna|azł

dla Kozak w analogicznych przodk ww,,srytyjskim rodzie Chazar w",

kt rzy swcgo czastr wyszli ponoć z Az.;i Mniejszej i po przelaoczenitr

Donu, i podbiciu miejscowych plemion aż do Łaby dołączyli do praukra-

iIiskiego (słowialiskiego) ltrdu jako stan wojownik w zmieniając nazu'ę

<Chazarowie> na <Kozacyr (fantastyczne opisy historyczne i geograficzne

na temat wo..;owniczości <rAlano-Chazar wll, kt rzy byli ,,postraclrem dla

okolicznyc}r lud w'', zawiera między irrnymi Latopis Flrabianki). Pream-

bułe do Konstytucji orlika, podkreślając znaczeoie <narodu chazarsko-ko-

zackiego> w wydarzeniach dawnej historii, wykorzystuje jeden z epizo-

d wwalki Bizancjum z Chaganatern Chazarskinr z \ĄII w.:

,,wsponrniany ltid zawziętymi wyprawnm' morskimi i lądowynri nie

rylko okoliczne plerniona, ale i samo V/schodnie Lnperiunr takinr
strachcm napełnił, że wschodrri wladca, Pragnąc żyć z nirni w zgo-
dzie, związal r d sw j tr_wałym małże swvem z jego zwierzchrrikienr

] swego syna wydał za c rkę chagana, czyli księcia Kozak w
[podkr. N J ]"

ni prawd enną poboź-
r wnego zimierza Ki_
światłość
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,,Polacy rrarodzili się i pochodzą od nas wlaśnie, Sautomat w
i|1s w{podk' N J.].Wzięli sobie innąnazwę (czyli Lach wi Po-lak w) i dotar|i az za Wisłę [...], a potenr bez przyczyny i zdradzl
5 -, i o. o t .- ;;;# 

" 

1,' il ilil'il # 
"":' "ł;,,:;":^' ;;::r :;czy

Sauromat w, czyli na swoich z Jawna prawdzi*y.f, U*.i1...j ."1
.,'"^t 

'-*"j",u 
lprzywlaszczyl; 

ryzez swoją nienawiść... prowincje
kozacko-ruskie sauromackie [. .]"

Historia stosunk w ukrai sko-polskich została Przez.Wełyczkę
rlpisana tak: polscy kr lowie ,,byli panowie łaskawi i miłościwi dla swo-
ich poddanych, ludzi Rusi i Kozak w [...] umacniali ich starodawne pra_
wa i wolności''. Jednak panowie, sprzeciwiaj4c się woli kr la'

,'nalozyli na wolny nar d sarmacko-kozacki i cały małorosyjski jarz-
mo nowo wymyślonych praw swoich i obciąże/r [...] zawzięi; sii na-
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lożyć jerzmo podda snva na wolny od wiek w sławny szlachecki
r d kozacko-ruski".

Dochodząc do kluczowego punktu-uzasadnienia Prawomocności
status quo' wywalczonego kozacką szablą, Wełyczko podsumowuje:

temu, że Kozacy

,,zlamali przysięgę, winni są przede wszystkim Polacy, bo to oni nie

zważejąc na wolę kr la odrzucili prawa iwolności Kozak w i Mało-
rusin w, łamiąc w ten spos b r wnież swoją przysięgę [...]''

Thk więc Kozlcy, zgodnie z logiką dowodzenia, jedynie wykorzy-

stali prawo do oporu, jak na|eżalo wiernym kr lewskim sługom i ryce-
rzom (nieustannie kładziony jest nacisk na (wierność> wcześniejszej

kozackiej słuźby).
Te rozważania'WeĘczko uzupełnia myślą o (naturalnym prawie) każ-

dej ż1łvej istory 'do szukania wszelkimi sposobami wolności''. Niemal

dosłownie w ten spos b ujmuje to jeden z punkt w napisanego przezFi-
lipa Orlika w 17 12 r. Wyaodu praw Uktainy, kt ry razem z tzw- Manifestem

do pa stw europejskith miał na celu udowodnienie prawomocności dzia|att

Iwana Mazepy oraz walki orlika o władzę na Ukainie. opisując wypadki

naruszenia przez cara suwerenności kozackiego paristwa _ <niezależnego

kięsnvł, stlvorzonego przez Bohdana Chmielnickiego, orlik podkreśla:

,,Kozacy rnająza sobą prawo ludzkie inaturalne [podkr' N.J.]'
kt rego jedna z jego gł wnych zasad brzmi: nar d zawsze ma prawo

do protestu przeciwko uciskowi i przywr cenia swoich starodaw-

nych praw, kiedy będzie Po temu słuszna pora''.

T)kwięc kozacka koncepcja ukrai skiej historii oparta była na trzech

podstawowych tezach: 1) legalność pradawnej władzy kozackiej na czę'

ści ziem książęcej Rusi wynikała z rycerskiej służby <szlachetnych Ko_

zak w> dla r żnych dynastii, trwaj4cej tak długo, jak długo władcy sza_

nowali ich prawa, to znaczy autonomię społeczną i terytorialną; 2) Ko'
zzcy rePrezentowali interesy calego narodu, ponieważ bronili <prawdzi-

Eporaxoz.ącr'ą

rvt'j wiary>; 3) <nar d kozacloli miał <naturalne i Boskie Prawo) do swo-
l, lr <wolnościll. Dop ki istniala kozaczyzna, wymienione tezy były ży-
rvylrri przekonaniami, nie zaś modelem wytlvorzonym przez dawnych
lrrstoryk w. Dla starszyzny wXWII w. stanowiły one teorefyczną pod-
',t:rwę do obrony autonomii Hetmanatu, a ostatniemu rzecznikowi spra-
wy kozackiej -autorowi napisanej pod koniecXVIIIw.HistoriiRus w-
1'l 'słuĄĘ do uzasadnienia ciągłości historii politycznej terytorium Ukrai-
lly w warunkach braku własnej dynastii panującej, ataĘe w podobnym
,,lrl;lniu dla uwypuklenia idei <naturalnego Pra'vva) każdego narodu do
rvtllności. Wraz z koIicem epoki kozackiej toposami <literatury kanceli-
,,triw> musieli zająć sie historycy. Inna natomiast przyszłość czekała ko-
lr'1rlą ideę, r wnież po raz pierwszy sformułowanąPrzez kozackich pu-
l'Iicyst w Początku XVIIIw., adotyczącą mesjanistycznej roli wżyciu
rr.rrrrdu r-rkrai skiego Siczy Zaporoskiej jako kwintesencji demokracji.

Pierwszą pr bę jej uzasadnienia podjął najprawdopodobniej Filip
t lrlik' kt rywyznawał pogląd, że ,,nar6d kozacki zawsze opowiadał się

1'I zcciwko samowładztwu''. Jednak rzeczywistym wv rcą legendy Siczy
rt,rl się Samijło Wełyczko. Zabiegiem literackim, za Pomocą kt rego
k,lrtstruuje on obraz Siczy' jest cytowanie we własnym tekście <list w>,

l' t ćlre ponoć hetman wym ienial z koszow1łn towarzystwem. Model ideal -
tlyclr stosunk w między <ovładcą> (hetmanem) a <narodem politycznym>
(W<lskiem Zaporoskim, kt rego uosobieniem jest Sicz) zostaje okre-
,'lrllry już w pierwszym cyklu korespondencji - między Bohdanem
t llunielnickim i towarzystwem koszowym. Hetman <donosi> o swoich
, lz ilrłaniach, prosi o <pozwolenie i radę> Siczy na tak ostry zwrot w polity-
l (' Zewnętrznej, jak ugoda perejasławska, przesyła <do wiadomości i po
r.rtlę> kopie carskich pism, jakby omawiając perspekrywy zjednoczenia
l llosją itd. <Mojsko> (Sicz) z kolei <radzil> mu postąpić tak lub inaczej
r ztlbowiązuje go bacznie <<sięprzyjrzeć>, abyw planowanej (sic!) ugodzie
lllc było ,,czegoś zbędnego i szkodliwego dla naszej ojczyzny, niekorzyst-
rrr'go i przeciwnego naszym odwiecznym Prawom i wolnościom''. Abs-
rr'rkcyjny wyidealizowarry charakter tego modelu stanie się calkowicie
r rr zywist|, gdy przypomnimy, że dla Chmielnickiego Sicz jako jednostka

1', llityczna po Prostu nie istniała: po odejściu zZaporoża na Początku po-
tv,,tltttia, złożywszy daninę kozackiej tradycji, hetman na\Met jeśli utrzy-
r r rywał kontakry z towarzystwem koszowym, to co najwyżej w celaclr re-

lll( syjnych' dla zdławienia wrogich wobec niego przejaw w anarchii.
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We wszystkich następnych <listachll do hetman rv Sicz występuje

w roli mądrego doradcy i sędziego' kt ry poucza, dając przykład <do-

brego naszego wodzal Bohdana Chmielnickiego. czyniwyrzuty za ,,uPa-

dek nieszczęsrrej ukrairisko-małorosyjskiej ojczyzny" albo też grozi karą

Boską i zemstą (wszystkich Ukrairic wl, gdy nadejdzie czas <za ktew

braci> zapłacić krwią własną. Tutaj także zamieszczona jest ocena dzia-

łari hetman w, spośr d kt rych wszyscy opr\cz <dobrego wodzo Boh-

dana okazali się krz1voprzysięzcami, żądnymi władzy, <wyrodkami w na-

szej ojczyźnie)' Anatomi3 zdrady i nietlnikniony smutny koniec każde-

go z nich, jak stwierdza się w <listach>, są usprawiedliwione: pomijali

;wiedzę i wolę ['..] niżowego'Wojska Zaporoskiego'' (<narodul>), łamiąc

prawa kozackiej <tradycj irr, ustanowione przez Chmielnickiego'

Jeśli przypomnimy sobie, że kozlccy publicyści utożsamiali <nar d

kozacki> pa stwa hetmariskiego z <narodem szlacheckimrr w Rzeczypo-

spolitej, łatwiej będzie zrozlmieć podłoże ideowe siczowej legendy

V/ełyczki' W rodzimym, ukrairiskim modelu <wolności szlacheckich>,

władzy ludu, 'V/ełyczko w pewien spos b stwierdzał rozdzielenie się

kozackiego i polskiego świata politycznego' Z kolei miejsce dla

symboli sarmackiego quasi-republikanizmtl odczytanego na spos b ko-

zacki zostało świetnie wybrane - w Siczy, Przez semą przyrodę oddzie-

lonej od terenu krwawych starć mieszka c6wZzdnieprza i Prawobrze-

ża, otoczonej aureolą kozackiej (starożytnościll. Prawdopodobnie z po-

wodu nieznajomościjego książki wśr d wsp łczesnych, w przeciwieri-

stwie do dzieła Hrabianki (opr cz autografu zachował się jeden odpis

tektuWełyczki i ponad 50 - Hrabianki; Hrabiankę wydano drukiem po

raz pier'wszy w 1793 r., a Wełyczkę dopiero w latach 1848-1864), idea

Siczy j ako najwy ższego symbolu ukrairiskości prakrycznie nie znajduj e

konrynuacji w myśli XVIII w. Natomiast już na początku XD(w. sym-

boliczny obraz Siczy trafia na sprzyjajacy grunt romantycznych wizji,

podbija niemal całkowicie umysły, aby zająćw ukrairiskiej świadonlości

jedno z czołowych miejsc chyba aż po dzieri dzisiejszy.

oMy, i <oni> albo noue wizenłnki sąsiaih w,

Powstanie jednolitego obrazu <ojczyznyt,w kt rym terytorium etnicz-

ne Po raz pierwszy zaczę|o być utożsamiane z terenem rozpowszech-

Epor,ą rcoz,ącx,ą

ltt,'ltia pewnego ustroju (kozackiego), czyli paristłvem, a <nar d> nabrał
, ,', ll wsp lnoty polirycznej, kt ra wchłonęła r żnorodne warstwy i na-
\\'('( |.)oszczeg lne indywidualności - od <wiernych syn wl, slużącyclr

',,l,'lll'u ojczyzny>, do ,'syn w marnotrawnych, z głupoty jej szkodzą-
, y, ll'', logicznie wydzielało Ukrainę-Ruś z kręgu jej sąsiad w Radykal-
ll(' Zlniany w poliryce zagranicznej, kt re przecięły granice Rzeczypo-
,, 

1',, l i tej, wyrywajłc terytorium kozackie z tradyryjnego, polsko-litew-
,,krl-ruskiego kontekstu geopolitycznego i przenosząc je w kontekst
trlrlskię975|ę1, r wnież wymagały uświadomienia sobie ich sensu. Stąd
r,'z rla drugą połowę X/II i początekXVIII w. przypada okres kształto-
rr'' r I r i a s i ę nowych pogląd w na tak zwaną przestrze gr aniczną, zarniesz-
l.ll:1 przez |udzi żyjących po drugiej stronie ukairiskiej granicy, z kt -
r yrrli stosunki albo uległy zmianie całkowitej (Polacy, Rosjanie), albo też
, zęściowej (Tatarzy).

W centrum uwagi, podobnie jak wcześniej, pozostawali Polacy,.;ed-
rr'rk dawny obraz wroga-<Lacha> uległ specyficznemu rozdwojeniu, co
,l, 'syć dobrze ilustruje metafora Samijła V/ełyczki, kt ry nazwał wojny
[,,,zlrcko-polskie walką "przeciwko braciom, ale jednocześnie wrogom
ll,lsŻylTl - polskim Sauromatom''. IJkrai cy zHettnaflszczyzny (o kt -
ryr Il tutaj mowa) żyli wprocesie stopniowego oddzielania się od pol-
',krcgo świata i w pewnym sensie balansowali między dwoma uczucia-
lnl, zależącymi od sfery indywidualnych emocji' Ludziom starszego po-
|','lclria, kt ryclr młodość przypadła na lata Chmielnicczyzny, Polska
rr.rrllrl kojarzyła się z zadawnionymi krzywdami. Na przykład, hetman
lrvlrrr Mazepa pisał:

,,Pierwej gwtazdy zostałyby na niebie albo niebo Przeorano by płu-
giem, niżeli Ukraina mogłaby kiedykolwiek powr cić go Korony
Polskiej, a nar d kozacki, kt ry od wiek w żywi nienawiść do naro-
du polskiego, miałby połączyć się z Rzecząpospolitą. Jak świat świa-
tem, nie będzie Kozak Polakowi bratem, bo sparzyl się ogniem lac-
kiego braterswva".

Wśr d ludzi młodszego pokolenia nie odczuwało się tak wielkiej
lrlcchęci do <Lach wl, a antypolskie wycieczki miaĘ raczej charakter
l,lr ltralno-retoryczny, niżwyrażały uczucia autora. Do takich utwor w
l l:r lcży także Kronika Samijła Wełyczki. Znzjdziemy w niej szeroki wy-
l',ll- 1ę16ry62pych inwekryw pod adresem <odszepielic w Lach wl, ale

293
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r zyli do ostatecznej zmiany orientacji życia duchowego Kijowa i Het-
lnlnszczyzny w stronę Rosji (a dokładniej, do wygaśnięcia kultury ,,ko-
zrrckiej").

R wnie skomplikowany był bilans stosunk wwsp lnoty ukairiskiej
z lł.osjanami. łź do ostatecznego zatarciz r żnic w ustroju politycznym,
r zyli do likwidacji Hetmanatu i resztek autonomii, co pociągnęło za sobą
rvtopienie się kulturykozackiej w rosy.;sĘ, <Moskal>> pozostawał politycz-
rrrc i kulturalnie ,,obcy" Ukrai cowi. Panegiryczne wersy skierowane do

,,zrcnego i dobrego serca ojca i dobrodzieja naszegoJego Carskiej Najja-
',llicjszej WVsokości i jego przez Boga chronionego prawosławnego pari-
,,lwa'' PozostawaĘ na jednej płaszczyźnie świadomości, a codzienne po-
,,trzeganie <Moskalo jako istoty niebezpiecznej już z powodu jej inności

na drugiej. Z tego powodu stosunek do Rosjan w okresie po powstaniu
t, I l mielnickiego nacechowany jest nieżycz|iwością, potęgowaną Przez
,', l t'zucanie nowego' dziwnego i niezrozumiałego moskiewskiego świata.

Niechęć wobec <głupiej Moskwpl, wyraźana nad kielichem lub przez
rrlctlstrożność na|eżaIa do spraw zwyczajnych i dlatego często trafiala na

k,rrry donos w. R wnolegle zachowało się wiele świadectw pojmowania
,lzirłari rządu carskiego jako szkodliwych dla Ukrainy.Jako rypowy przy-
k l;rd może posłużyć list starszyzny Doroszenki z 7670 r. do setnika, Koza-
k,-'w i posp lstwa Łubni w. Gł wny pow d rozłamu na lJkainie starszy-

/ I l ll upatruje w,,skrywanej obłudzie'' Moskwy, przypominając:

,,[.'']każdy z was pamięta, jakwielu hetman w w niedawnym czasie uczy-
rrrI,l się bylo na Ukrainie, ojczyźnie naszej, z dopuszczenia moskiewskiego; jak
rvrcle z ich powodu wywiedziono z ojczyzny naszej ludzi uczciwych; jak wiele
l'rwi ludzi niewinnych z narodu naszego było przelanej..' jakwielu i dorychczas
l'r,rci naszych''. przebywa na zesłaniu moskiewskim w niewoli; wszystko to dzia-
l,r rię na naszych oczach\zlnaszej pamięci.'' Moskwa podjudza nar d nasz
i wojsko Zaporoskie, abyśmy się wzajem zabijali [podk. N' J.]".

Powszechność tego rodzaju nastroj w można zilustrować za po-
rrr,'cą przykładu: gdy na Początku 1709r. PiotrI spytał wojewodę ki-
;, 'wskiego, czywśr d zakonnik w klasztoru brackiego (czyli wśr d pro-
l r' r r lr w Akademii Kij owsko-Mohylariskiej ) poj awi ają się nastroj e pro-
r r r, r zcpi skie, ten odpowied ziaI, że w caĘm Kij owie jest tylko j ed en czło-
rvrck przychylny Moskwie _ Teofan Prokopowicz. Tiudno powiedzieć,
, z y była to wielka przesada. Starszyzna i duchowie stwo służyły carowi
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ąPrzeznie osobiste emocje' a nawet łatwiej

uczucia zbliżone do tęsknory zaprzes rzykład

a oba narody, zar wno własny' jak i pol eJs1|i

w Europie>, a także bez wątpienia martvvi-się "ich 
kł tniam'' '" :T]:

żyły ictr wielkimi stratami i szkodami' i ich wzaj ':::T
krwi". Ostateczne rozerwanie Polski i Ukrainy :t1wa
w dwu ,,przem wieniach", wygłoszonych r-ze hdana

Chmielnickiego w przeddzieft, aprzezJanaKzzimietza - po zawarclu

,rgoay p....irri"*.ki..1. Charakterysryczna jest nie ryle treść' ile elegijne

ui"*i.,ri" rych ,,m w'' (Wełyczko był znakomirym stylistą):

Chmielnicki:
ze oo
niew c

łacie, e

ło się e

możecie ża|oweć tego, coście zgubili i potracili z własnej nieprzy-

-"r'o*.; woli albolrzez nierozsądek i lekceważenie'''

nY gniew i uP r nasz doszli-
jak złote jablko, utraciliśmy
ieki od siebie oddaliliśmy do-

brvch. mężnych Kozak w, braci naszych, dzięki kt rych broni i straży

;ii;; 

'it#y 

w ciszy i spokoju i byliśmy postrachem dla wszyst-

kich innych wrog w naszych ["']'"

o ty.rr, że podobne nastroje po klęsce pod Połtawą nie byĘ od-

osobnione, świadczy kr tki wieisz, ułożony przez ucznia Poetyki Aka'

demii Kij owskiej, Andrij a Herasymowycza oko]o I7 19 -t7 20 r' Zak ostro

karci jakichś tajemnicrych nl-acholubc wll (widać tacy istnieli)' kt rry

|o'"j .r,i".ę ,,Lach w chwalą", a nawet nie mog4 wym wić "ni 
słowl

bez Lachw chwalenia" i cały ich ,,duch' cała ochota'' adresowane są "ku

Lachotn": tam znajdujĄ oni i mądrość' i <cnotęl' Ten naiwny wierszyk

świadczy o symptoma rfcznymz.;awisku - Polacy już odeszli z ziemLe'

wobrzeża,l.., porort"li ogniwem |ączącymUkrainę z dawnym Pol'k:
białorusko-litewską obrrI'."* cywilizacyjnym, powstały rn Ża czas w

wsp lnego życiawRzeczypospoii".j'1'go obecność w kulturze ukrairi'

,Lr.j, * i"t i.J tuu in.r.j po't"'i ,t łaćbędzie niemal do ko caX\[II w''
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.,t t rtować obraz dzielnego i nawet rycerskiego ludu, kt ry nigdy nie wal-
l zy podstępem i lrieuczciwie, choć pojmuje cel wojny inaczej niż chrze-
,,, ijalrie iszuka nagrody,,nie trudem ipracą'', ale biorącjasyr. Stosunki
llliędzy Kozakami iThtarami pod pi rem V/ełyczki ulegajł przeobraże-
t l lt t: cid dawnej całkowitej wrogości w rytuał kontakt w nieprzyjaci ł-ry-
l ('lZy: ,,odwiedzaja sie czy jadą do siebie wgości'' (to znaczy dokonuja
l l. r 

; 
:r zd w odwetowych), a po zagarnięci u jc c w prow adzą <uczciwy tar g>,

wyzl^czając rozmiar i termin wykupu. Hetmani i koszowi wymieniają
z r ltanem uprzejme listy, szukając <przy1aźnisąsiedzkiej> lub <wojskowej>
.rllltl wyrażając pretensje lub nawet zdziwienie z powodu pewnych nie
,', l 1ltlwiadaj4cych rycerskim standardom dzia\a . Kwintesencją następu-
;.1r cgo listu, w oczywisry spos b zbeletryzowanego albo wręcz wymyślo-
lr,'11tl przez-W'ełyczkę, nie jest wyliczenie bohaterskich akcjiZaporożclw,
tlllly na Postrach wyliczonych przez sirkę, ale podsumowanie:

,,Aże wasze i nasze czambuły ocbotnych mołojc w, biegając Po roz-
lcgłych i dzikich stePach' schodzić się i bić będą, tego nam i wam za
dostatecztrą Przyczynę zaczqania wielkiej wojny brać nie trzeba''.

Jest to dobra ilustracja stosunk w kozacko-tatarskich na przestrze-
llr kilkusetletniego wsp łżycia nad brzegamijednego i tego samego ste-

;'lr (<pola>) (szerzej o tym była już mowa w innym miejscu tej książki:
l|\'/dzial lII' s 3)' takwięc los chciał, aby to Wełyczko pierwszy otwarcie
l|lf yzl7^|, ze charakter tej <sąsiedzkiej przyjaźni> nie mieścił się w ra-
rlr,rcll, pochodzącej z kręg w religijrrych tezy o odwiecznej wrogości'

13' ,tziwnym świecie Batok*

lr,1, 'globy się wydawać, że okes Ruiny nie powinien sprzyjać rozkwito-
rvr sztuki, jednak na lJkrainie w okresie po wojnach Chmielnickiego
l' I'r,,yczna rnakynla ,,inter arma silent Musae'' nie powvierdziła się. Na-
trtt,tllta zdolność ludzi do utrzymania się przy życiu w najmniej nawet
', 

1' 
l z y j rj ących warutrkach, szczęśliwie p ołączyła się z eotuzjazmem m ło-

,l,'1',l społeczeriswva, kt re zaczęło pisać własną historię na czystej kar-
, l,' l)obitne potwierdzenie tego, jak szybko przebiegała normalizacja
.'\'( l.l w tych regionach Ukrainy, w kt rych choć na chwilę cichła wo-

Po jednej stronie zewnętrznej bariery za ukrairiską granicą znajdo-

wał się 1urizr"y lub dalszy) ,,sw j'i to zlt^czy słowia sko-chrześcijariski

śułiet' Zdrugiej zaś strony rozcĘgała się <ziemia hagarska>' zamieszk-J-

ic y ści, przez odrviecznych wrog w

rzeczy''Visty obraz muzułmariskich

schematami ideologicznymi? Jeśli

chodzi o Turk w, zaPewne tak' Jako dow d może posłużyć fakt' że

w ukrairiskim piśmiennictwie rych czas w nie pojawia się Turek 1ako

człowiek, a jedynie jako pewien abstrakcyjny symbol zla'

Natomiast stosunek do Tatar w nie jest już tak jednoznaczny' Są

Uk rirry (a także Po Prostu najobszerniej szym z całej clawnej literatury

ukrairistiej) zna1dziemy odpclwieclź lla pytarrie o stosunek Ukrairic w

do Thtar w Porykając się o trady'yjne inwektyvly pod adresem <bisur'

rnan w> i powoli przewracajac karry kroniki' w Pewnym momencre ze

zdziwieniem zauważyłny,ż" a"tor w niezatrważalny spos b zdołał skon'
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jenna zawierucha, pozostawił Paweł z Aleppo, towarzysz podr ży pa-

triarchy antiochijskiego Makarego III. opisał onw szczeglłowym dzien-
niku podr ż swego Patrona do Moskwy i przejazd Przez tereny kozac-
kie w 1654 i 1656 r. Podr żne notatki diakona z Aleppo, choć pełne
wschodniej, krasom wczej przesady, są ciekawe dlatego, że ten Postron_
ny obserwator odnotował w nich ważne szczegiły wewnętrznej orga-
nizacj i społeczeristwa, mające na celu zneu tralizowanie spuścizny woj -
ny: wielką ilość szpitali dla starc w wd w i sierot, a także zorganizo-
wane formy opieki duchowietistwa nad osieroconymi dziećmi, kt -
rych liczba ogromnie wzrosła. Szczeg lnie wielkie wrażenie wywarły
na diakonie Pawle nie utracone wśr d niepokoj w okrutnego czasu

schludność, gościnność i wesołość <błogosławionego ludu> tej <błogo-

sławionej krainpl.
W dzienniku Pawła z Aleppo zanotowanych zostało takźe wiele

wrażefidotyczących dziedziny kultury i oświaty. Na przykład, charakte-

rynljąc kijowskie eliry intelektualne z kręgu cerkiewnego, diakon pisze:

,,Przeorami klasztor w są przewaźnie uczeni, znający prawo, logikę
i filozofię, interesujący się poważnymi zagadnieniami]. winnym
miejscu czytemy: ,,Na ziemi ruskiej, to jest kozackiej, zaobserwo-
waliśmy, że wielu Kozak w, a także ich żony i c rki, umie czytać, że
znają porządek naboże stw oraz pi eśni cerkiewne''a .

Uwagi rozsiane po literaturze korica X/II _ Początku X/III w. na_

suwają przypuszczenie' że taki stan rzecTy tie byl przypadkowy. Powsta_
nie <kozacko-ruskiej ojczyzny> wymagało służenia jej nie tylko szablą,
ale i rozumem. Dlatego <uczoność> przeistoczyla się z abstrakryjnej,
pozytywnej wartości wjeden z element w patriotycznej świadomości
obyvatela, kt ry umie i musi pi rem utwierdzać sławę ojczyzny.

'We wstępie do swoich Wydane ' pod wymownym tytułem o celach,

dla jakich historia ta zostala tapisana? Hryhorij Hrabianka deklaruje: ten
utw r jest służbą ojczyźnie. Zapytuje czytelnika z Patosem: kt ż wie-
działby dzisiaj o Mojżeszu, gdyby nie opowiedziało o nim Pismo Świę-
te? O Nabuchodonozorze? O Aleksandrze Macedoriskim? Hrabianke
nrc raz wspomrna:

I 
[Przeklad Marii Kowalskicj: M. Kowalska, Ukraina w polouieWll u. u relacji arab-

skiego podrłiżnika Paula, syna Makatego z Aleppo, Warszawa 1986' s' 19 - red.]
a Tlmże,

,,Kiedym godzinami slodko czytał i kiedym przewidywał tę korzyśćdla ich narod w, kt ra wiązali się z ni.smilrJ'u .r'*u, ale naszaojczyzna od nich trudami wojennymi swoimi 
"i. " 

ni. się nie r żni-
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. ł'*y, d. ; ;;L; "l-G ;i ;;'''l'"Jjiill''J] ";. N.J.li dla niego

l': :* ::,':l' 
owi ł e m ni e po zos tawi a ć wy d aiL e l' Ę#; ;;;".:le milczenia [...]"

.%g", 
jaką przywiązryano do wylsztalcenia, automarycznie pod-

llr lsiła spolćczny prestiż szk ł. I rzeczywiście,od ostatniego rwierewie-
r z;r XWI w., gdy rylko burze wojenne nreco przycichły, Akademia Ki-
;,,wsko-Mohylariska orez założone przezŁazarza egiumw Nowogrodzie Siewierskim (w 16g9 r. przenie h"owa;
ytr'c.żywaly niezwykły rozkwit. Na przyklad, za liczba,,ttldent w Akademi rekordowy poziom dw ch rysięcy slu-
, llltczy (po pogromi m liczba ia gwałtownie spadła do 161,,rl,'w 1715 r. znowu okolo 1100 os b). Na czele akademic_
Lrt

rrr( najwYbit-

I teolog w

' ma lasif
It\ I ma JasiIi-

rv, rrskiego, Teofana prokopowicz". 
tu" Radywylowskiego' stefana Ja-

V/ odpowiedzi na wzrastająry PoPyt lntensy'wnie pracują drukarnie
\tilra w Klasztorze Kijowsko-Pieczerskim i nowa, w 1674 r. założona

l|l'/tz Ł^zarza Baranowicza w Nowogrodzie Siewiersk im (w 1679 r. zo-
"t'rl;r 

przeniesiona do Czernihowa;. ożywienie rynku tsięg"..ki.go
1l'l Zyjało gromadzeniu się w rękach wykształconych *".r.-.|o irrrri-
"lw') znaczących księgozbior w- Unikalną bibliotekę posiadał iwan Ma-
r'' 1':r (została spalona podczas zniszczeniaBaturyna przez Mienszykowa
tv l708 r'); wspominane s4 wielkie kolekcje ksiągŁazarzaBaranowicza,
I 
l'.l l l l li cj usza Galatowskiego, Teofana Proklpowicza, Danyły Tuptały, Sa-

l r r r 
1 
llr Wełyczki i wielu innych. Stosunek ao k iąg wyr.źnie odzwiercie-

,ll.rl,r,,j, ;T,"r?3
( l(l5 

ęgami po
|,l'l 'f. go przed śmiercią autora):

'wyście mi były nektarem i miodem ozryczym;
7' wami na świecie' o księgi, słodko było mi tyc.
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'V/yście m j skarb najcenniejszy, wy sława moja największa,
Wyście miłość moja na wieki, niebiosa moje i raj''.

Sprzyjający kl i mat dla życia intelektu al nego, uaktywniający utalen-
towane jednostki, nie m gł nie wywołać echa r wnieź w sferze sztuk
pięknych, rym bardziej że podstawowe według wczesnych pojęć zada-
nia sztuki - docere, delectare, movere (lczyć, bawić, wzruszać) - ideal-
nie wsp łbrzrniały z propagandowym Patosem służby ,,ozdobie ojczy-
zny''. Ten właśnie wewnętrzny impuls dał początek przemianie ,,kultu-

ry na lJkrainie'' w ,,kulturę ukrairiską'', kt ra dokonała się na przestrze-
ni drugiej połowy XVII w na terenach Palistwa Kozackiego. Uświado-
mienie sobie przezjednostkę faktl,że stanowi ona cząstkę swego naro-
du i swojej ojczyzny, stało się podstawą do scementowania własnych
wartości kulturowych, na kt re elementy ,,obce'' i zapoĄczone mogły
się nakładać, ale rrie były zdolne ich zniekształcać.

'W ten właśnie spos b ukai skie życie arrysryczne stało się nieza-
leżnączęściąog lnoeuropejskiego barokr'r. Doszło do tego w spos b jak
najbardziej nattlralny, ponieważ estetyka baroktt nie była już niczym
nowym: badacze datują moment przenikrrięcia jej w sferę wsp lnory
kulturowej Rzecz1pospolitej (czyli r wnież Ukrainy) tra ostatnie ćwierć-
wiecze XVI w Kijowska literatura szkolna żyl.r pod znakiem baroku od
lat dwudziestych-trzydziestych XWI w.' a w ruskiej grafice książkowej
eIementy barokowej srylistyki pojawiłyjeszcze wcześlliej' Jednak dopie-
ro pod sam koniec wieku barok w kulturze ukrailiskiej wyodrębnia się
we własnym, kozackim' wariancie i mimo, że korzysta z wpływ w pol-
sko-białorusko-litewskich, to nabiera samodzielnych ceclr formalnych.

Barokowe motywy najwyraźniej przejawiają się w zabytkach archi-
tektury oraz grafiki książkowej. Pierwszym sprzyjał fakt, że od ostatniej
ćwierci XVII w. LJkrainę hetmaliską ogarnęło wielkie ożywienie budow-
trictwa. Fundatorami i mecenasami świąry jako pierwsi stawali się ,,no-
wobogaccy" - hetmanowi i starszyzna. Na ich koszt zbudowano wielc
architektonicznych perełek, częściowo zachowanych do dziś. Za oży-
wieniem budowrrictwa cerkiewnego stała nie tylko stabilizacja ekono.
miczna, ale także głębokie, a r wnocześnie naiwne uczucia religijne no.
wych elit, kt re stosunki z Bogien'r widziały w czysto ziemskim ksztal-
cie i starały się swoje grzechy (a lr-rbiącej zaszczyty i korzyści starszyźnie

w ciągu życia zbieraIo się ich sporo) odkupić materialnymi ofiarami. Do-
ktltrawszy tego, ludzie uspokajali s|ę, szczerze przekonani, że należycie
wypełnili obowiązek wobec Boga.

'V/zrost pobożności znalazł zewnętrzne odbicie, podobnie jak nie-
riciyś w średniowiecznym gotyku E uropy Zachodniej' w ru.h,, liu g rze

plonowym wspinaniu się ukrailiskich cerkwi, odnotowanym iizrz.-przez PawIa z Aleppo wśr d lokalnych cech charakterysty.r'y.'h' .ri.-
trtlrl o wszystkich widzianych świątyniach m wi on, że'są one "o'y.oki.r ()gromne, z wysokimi baniami, z wysokimi apsydanli,,. Th innowac-;a
l cs t s zczeg ]nie charaktery sty czna,ponieważ model konstrukcyj ny świą-
tyli, podobnie jak dawniej, oparty był na planie krzyżag...kl.go i ozdo-
l l l t lny kopu łam i _ zdaniem badaczy warlant ten zapoży czono i v^dy ry1 -
l l cgo budownictwa drewnianego. lnamionując pojawienie rię .ro*y.r,
rl;lodoba estetycznych, powstają r'o*., *ypukłe zdobienia ś.l".r, okrr"
zt lstają przybrane kolumienkami i frontonami, a fasady zyskują obfitość or-
l I : l l nen t w. Te majestaryczne ozdoby w połączeniu z wyr azistyms kierowa-
rlicm bryl świątyn ku g rze stanowią najbardziej charakterystyczną cechę
l llczwykle harmoni;'nego budownictwa cerkiewnego tamĘclr czas wZ najwyższymi osiągnięciami barokowej grafiki książkowej korica
XVII - początku XWII w. związane sątr4,wzżne dla historii sztut i ułr"iri-
''kic, postaci - ołeksandr i Łeontij Tarasewyczowie oraz Iwan Szczyrski.
S1ltld pi ra tych trzech mistrz wwyszła wielka |iczba dziel gr^frrznyrh,
1'icrwszorzędnych pod względem techniki rysunku i c.łkowi.i. b"ro-
krlwych pod względem sposobu postrz"g".ria' przepełniony ch zaszyfro-
rvlrllą, mającą budzić skojarzenia treścią oraz bujną alegorycznąt.rt..|-
l l tlścią.

!7ielką rolę propagandową w przyswajaniu nowych gust w este-
tyt znych odegrała także literatu ra.W szczegillny spos b przysłużyły sięl('llll]l 1) świecki narracyjno-publicystyczny,
l(.l)re bianki i-V/ełyczki, o kt rej dosyć sze-
tokcl

y' kt ry pod względem rodzaju:"*:liTT;]'':il.T:''.jT?:1]
l'r zllriał z polskimi wzorami; 3) religijny, ..pr.r..r,o. any Przez żywoty
'. rv i ę tyclr, wiersze duchowe i kazania

Przykłady wysokiej literatury religijnej korica XVII - Początku\VIII w. szczeg lnie wyraźnie odzwi"rciedIłu no*y uczuciowo-erno-
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cjonalny stosunekjednostki do Boga, wyrażonyw poezji metafizycznej.
Zachowało się wiele jej przykład w, jednak za niedoścignionego autora

na|eży tu uznać wybitnego teologa i pisarza Danyła Tuptalę, kt ry wszedl
do historii literatury pod imieniem Dymitra Rostowskiego. Tirptało uro_
dził się w 1651 r. wMakarowie pod Kijowem wrodzinie kozackiego
setnika. Studiował w Kolegium Kijowsko-Mohylariskim, a od 1668 r.,

przyjąwszy imię ĘmitrawstąPil do zakonu; głosił kazania i był ihume-
nem r żnych klasztor w, po 1702 r. został metropolitą rostowskim i od
tej pory przebyw ał poza gr anicami Ukrainy. Zmarl w 17 09 r., zosta| p ź-
niej kanonizowanyjako hie rarcha. Poezj a religij na Dymitra Rostowskie go

rnialaza cel (podobniejakwszystkie wiersze tamtych czas w) przedsta-
wienie czytelnikowi do naśladowania przykładu doskonałości oraz bo-
jaźni Bożej. Była ona przepojona niezwykłym dla wcześniejszego pi-
śmiennictwa ukrairiskiego, głęboko osobistym motrwem el<statycznego

uwielbienia Boga.

R wnie wyraźnie nowe trendy literatury ukrairiskiej przejawiĘ się
w kazaniach, pisanych przez wielu utalentowanych ludzi, wśr d kt -
rych szczeg lnie wyr żniają się rektor Akademii Kijowsko-Mohylarl-
skiej, teolog i polemistaJoannicjusz Galatowski oraz młodsi kaznodzie-
je -Antonij Radywyłowskj'Łazarz Baranowicz i StefanJaworski. Zgod-
nie z barokową teorią kazania, m wca musiał wywrzeć na słuchaczach
wrażenie, przyciągnąć ich uwage (stąd skłonność do chwyt w retorfcZ-
nyclr i paradoks w). T..'tyP kazania bez wątpienia jako pierwszy uPo-
wszechnil na lJkrainie Galatowski.

Spoglądającw przyszłość nie można niezau:waĘć, że barwna kwie.
cistość i ozdobna, oparta na paralelizmach, składnia Hrabianki, WeĘcz.
ki i barokowych kaznodziej 6w jeszcze nie raz odezwie się w ukrailiskiej
literaturze _ od rosyjskojęzycznego Nikołaja Gogola (Mykoły Hohola)
do ukrairiskiej prozy XD(-)O( w.

Na zako czenie warto zaznaczyć, że przeg|ąd ten nie miał na celu
pełnego ogarnięcia całego duchownego i arrysrycznego życia okresu ko.
zaczyzny. Autor, pomijając te lub innejego aspekry pragnąl, widząc drze.

Eporc'ą rozucrc,ą 303
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$ 1. <Koliszczlzna> czy <(prorcctwo Wernyhory> - ilylemat
stosunk w ukrai sko-Ttolskich ut Rzeczypospolitej.

Prawobrzeżna lJkraina w ostatnich trzydziestu latach XVII i na początku
)il/III w. byla areną wojen, ostatecznie zakoticzonych traktatami adria-
nopolskim i konstantylropolitariskim w 1713 i 7714 r' Turcja zachowała
swoje dawne strefywpływ w, kt rych granice przebiegały zgodrrie z p ł-
nocnymi granicami Chanatr.r Krymskiego oraz Ordy Budziackiej iJedy-
sariskiej między dolnym biegiem Dunaju i Dniepru. Rosja umocniła swoją

władzę na ukrairiskiclr ziemiach Leslobrzeża, na p łnocnyclr ka cach

kt rych znajdowal się pułk starodubski (obecnie na terytorium Federacji
Rosyjskiej), a na Prawym brzegu Dniepru uzyskała Kij w z przyległymi
terenami, rozciągającymi się na około 40 km; w 1734 r' pod protektora-
tem rosyjskim zna|azły się tal,lże ziemie Siczy Zaporoskiej, leżące między
Dnieprem i Bohern (więcej o terytorium Zaporożc wpatrz nastęPnyPa-
ragraf tego rozdziału). Rzeczpospolita (a dokladrriej Polska, ponieważ zie-
mie ukrairiskie podlegaĘjurysdykcji Korony Polskiej), opricz ziemi ha-
lickicj, zachodniego Podola i-Wolynia, utwierdziła swoje prawa do prze-
ważającej części ziemi kijowskiej (iej centrum rdministraryjne zostało

przeniesiolre do Zytomierza), a także do wschodniego Podola, czyli do
całego dawnego wojew dztwa bracławskiego.

IJtrata Kijowa - czarodziejskiego krysztalu, w kt rym skupiala się

pamięć o historycznej jedności zachodnich i wschodnich ziem ukrairi-
skiclr, a takźe odpływ rrajbardziej energicznych jedrrostek na terytorium
kozackie, gdzie od czas w Chmielnicczyzny koncentrowały się najważ-
niejsze przejawy aktywności społecznej, stworzyły nową specyfikę życia
wsp lnoty ukrairiskiej na ,,polskiej" Ukrainie. Za jej najbardziej charak-
telTstyczną ceclrę rra przestrzeni całego X/III w. należy uznać brak wy-
ruźny ch przejaw w świadomości dotyczących tożsamości rrarodowej.
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Szlaclrta, kt ra jeszcze lriedawro wystęPowała u boku Kozak w w walce

o <ruską> spuściznę, gdy stanęła przed wyborem między Rosją i Polską,

przeszła, podobrrie jak to dotychczłs bywało, na strollę polską i poloni-

zowala się rym szybciej, im bardzicj agresylyne działania podejrnowało

imperiunr rosyjskie. R wrrolcgle świadomość polityczna mieszczan, jtlż

rrie podsycana wiatrami znad kozackiej Ukrainy, powoli zaczynala ogra-

niczać się do r żnic religijrrych między katolikiem (Polakiem) i człowie-

kiem ,,wiary greckiej'' (lłusinern)' Dlatego właśnie jedynie na poziornie

etnograficznyrn -wśr d ,,niemej'', ale za to najliczniejszej warstwy chłop-

skiej, kt ra podobnie jak w poprzednich wiekach zachowała tradyryjną

irrercjg dot1czącąwierze , języka, zwyczajlw i strojtl, ukaiiiskość nie

poniosła większych strat' Zachowanie tych fundamentalnych elemen-

t w etniczrrych bylo wspierane talcźe przez wiejskich duchownych' Na

przelomie XVII i XuII w. z prawosławnego zmieniło się ono tra trnic-

kie (o czym dokładnicj będzie morł'a dalej)' jednak podporządkowa-

nie hierarch w Rzymowi nie przydalo szeregowemu duchowieristwu

ani wykształcenia, ani szerszyclr horyzont w myślowych i politycz-

rrych' Ten właśnie czynnik (clroć niezbyt przyjemny) odegrał kon-

struktylvną rolę w zachowaniu ukrairiskościjako takiej, bo wykształ-

cenie automa tYczrLie pociągało za sobą przesunięcie jednostki do świata

polskiej kultury.
Z drugiej strony etniczny tradycjonalizm Prostego ludu w warun-

kach językowej i religijnej separacji od własrrej warstv\,Y reprezentacyjnej

(bo przecież panowie zaczęli m wić w obcym - polskim jezyku i cho-

dzić do obcego - krtolickiego kościoła) sprzyjał wytworzeniu zbiorowe-

go stereotyptl wrogości do porządku Paflstwowego <pan w-Polak w>,

Potęgowanem.; Przez antyPatle społeczne. I choć poliryczne warstwy

wyŻsze Rzeczypospolitej wreszcie osiągnęły sw j cel _ zniszczy|y <sttt-

głową hydrę kozacką>, będącą <korzelriem i początkiem wszelkiego zła>,

to likwidacja ko z^cTyzny Pogłębiła przepaść między prostymi ludźmi a sta-

nami upr'zylvilejowanymi i okazała się jakby ustrnięciem chorego narzą-

du bez lik:widacji Przyczyn choroby. Choroba ta rradal zżera|a od we-

wnątrz Ukrainę-Ruś, przejawiając się w szczeg lności w chronicznym

dlł)Ś/III w. społecznym rozb jnictwie - ruchach hajdamackich i oprysz-

kowskich' Widrno wrogo nastawionego chlopstwa, kt re zamarło w ocze-

kiwaniu <nowej Chmielnicczyzny>, przebija przez myś| polityczną Rze-

o s Eu N dsro W E c z.u,ą U rn'ąl N,ą...

czypospolitej w caĘm X/III w Jak pisa ła założona w Warszawie w 17 65 r'

gazeta ,,Monitor'', od ukairiskich chłop w

,zawsze tchnie duchem zuchwaĘm, buntowniczym i gdyby ich nie
trzymało w strachu stale rozmieszczone tam wojsko i nadworne gar-
nizony szlaclreckiej milicji' niechybnie by się zbuntowali''.

Na fali niespokojnych czas w drugiej połowy)ś/Ill w ukształtowała

się (prawdopodobnie wśr d spolonizowanej szlachty ruskiego pochodze-
nia) polska wersja ukrairiskich legend lr-rdowych o Kozaku-jasnowidzu
Musijr-l Wernyhorze, zwolennikur Mazepy iproroktl, kt ry ponoć m wil
ludziorn, że teraz lJkraina cierpi uieszczęścia i wojny, ale B g roztacza nad

nią szczeg lną opiekę i po pewnej krwawej birwie nadejdą dobre czasy.
'V/ polskiej wersji Wernyhora przepowiaclal okrucie stwa <koliszczyzny>'

i ostrzegał Ukairic w, aby nie przelewali kr-wi swoich polskich braci, po-
rrieważ Polskajest takźe ich ojczyzną. P źriejpl'oroctwa kozackiegojasno-
widza zostaną powiązanc z irrnymi wydarzeniami, a olr sam stanie się jed-
rrą z popularnych postaci polskicj literatury lliemal do czas w najnowszych.

V/XD(w. spośr d najbardziej znanyclr pisarzy legendę o V/ernyhorŻewy-
korzystałJuliusz Słowacki, w)o( w - StanisławWyspia ski i wieltl ilrnyclr'
Co charaktelystyczne' Proroctvva mogĘ być wiązłne z wydarzerriami cza-
s w najnowszych, ale sanr Wernyhora nadal pozostawał rnisrycznym sym-
bolem wsp lnoty interes w polskich i ukaiiiskichr .

Antyteza: <koliszczyznłl czy (Proroctvyo-Wernylroqn wydaje się być

nretaforą, obej muj łca wszystkie aspekry ukrai ski ego ży cia w Rzeczypo-
spolitej XVIII wieku. W pewnym sensie wyr żlria ona dwa gł wne nurry
ukrai skości' Pierwszy, szlachecki' w rzeczywistości połączył się z nurtem
polskim, głęboko przeżywając wszystkie dramaryczne wydarzenia upadku
wsp Inej ojcryzny _RzeczypospoliĘ. Drugi z kolei, ludowy, przejawiał nie-
przerłłyciężoną, zacięą i agresywną wrogość wobec tego parlstwa. W ryrn
paragrafie spr bujemy właśnie prześledzić w).rynierrione przeciwieiisnva.

| 'WyraŹnym dydakryzmcm nkiej właśn ic trcści przcpcłniony jcst obraz znancgo pol_
skicgo lrlalarzaJana Matcjki ,jWerrryhora'', namalowany między 1875 i 1883 r.: posnć na-
tchnioncg'o proroka rozdzicla dwic grupy ludzi - Polak w i Ukrairic w, alc na picrwszym
pIanic artysta przcdstawil dziccko w białynl stroju _ symbol połączcnia obu narod w
w szczęśliwcj przyszłości.
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W polirycznych sympatiach Wołynian rzeczywiście w dziwny spo-
s b splatały się całkowicie przeciwne biegrrny _ obawa plzed rosyjsĘ
cksparrsją i gotowość wsp }pracy z Moskwą, konselwaryzm wobec kwe-
stii chłopskiej i postępowe poglądy na sPrawę naturalnych praw człowie-
ka, lrniźoność wobec rnagnaterii i uwielbierrie dla żolnierskiej brawuly.
I)odejrzanie uProszczona wydaje się r wnieź powszechna opinia, że
szlaclrta halicka, podolska, kijowska i wołyliska przejawiala szczeg |ną
wrogość wobec reform Sejmu Czteroletniego, ponieważ tarn właślrie
lllieszkała największa w pa stwie grupa szlachry nieosiadłej i małorolrrej
(akby na Mazowszu czy Zmudzi byłojej mniej !), całkowicie zależnej od,

posiadaczywielkich latyfundi w, skoncentrowanych w rękach przyw d-
c<iw opozycji magnackiej - Potockich, Lubornirskich, Sanguszk w, Cze-
twerty skich, Branickich, Rzewuskich, Mniszch w i innych. Ogronrne
rtlajątki, podobnie jak w wiekach poprzednich, rzeczywiście pozostawały
swego rodzaju wizyt wką Ukrainy.Jednakwśr d |tldzi,kt6rzy kztałto-
rvali polityczne credo tutejszego og łu widzimy akurat niezależną od
lllagnat v4 silną średnią szlachtę-<pan wl (por. rozdz' III' s2)' kt ra prze-
trwala burze Chmielnicczyzny-Led chowskich, Hulewicz w, V/ielhor-
skich,'lVoronicz w, Jełowickich, Woyn w-orariskich itd. Wszelkie hi-
l)otezy mające wyjaśnić mechanizmy żywotności autorytetu <parr wtl są
r-yzykowne z Powodu słabej znajomości typ w szlacheckich XVIII w.

r' obrzeży Rzeczypospolitej (zar wno z Ukrainy, jak i Białoru si czy Li-
twy), przede wszystkim pod względem r żnic w merrtalności w por w-
ltlniu ze szlachtą koronną. Dlatego r wnież autor tej książki sądzi, że
rrloże jedynie wskazać ten problem jako ogromnie istotrry dla zrozumie-
lril og lnego nurtu życia polirycznego Prawoblzeża'

Jeśli chodzi o szeroko rozumianą sferę kultury to integracja ukrai -
skich elit ze światem polskich wzor w zachowali wyglądała bardzo nie-
;cclrrorodnie. Na przykład w życiu codziennym, podobnie jak dawniej,
rstrliała dwujęzyczność, ale język polski zacząl dominować nie ry|ko
w kontaktaclr oficjalnych, ale takźe w prywatnych, a użycie ukairiskiego
ztlstało ograniczone do kontakt w z poddanymi. Bez wątpienia obdarza-
rrtl prestiżem ,,staropolski'' ryp szlachcica - uosobienie cn t <prawdziwe-

r1r Sarmaryr - dzielnego wojownika, wiernego syna ojczyzny, uczciwego
\Vyznawcy ideologii <złotej wolności>, kt rego z pozostałą szlachtąłączą
r,lcały r wności i <braterswva krwill. Ten szeroko znany obraz tlpowszech-
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Szlachta i mieszczanie (Jkrainy Prawobrzeżnej'

Zjawisko chasydyzmtł'

Dramaryczne koleje losu Rzeczypospol

ne do historii Polski' V rzeczywistości

takźe przyw dcami, były eliry wszystlilcll. cz(,

polsko-litewst i.go - lJl"ki, Lirwy' Białorusi' Ukrainy-Rusi' Ludzie z od-

dalonych od centrum lzn^x"ź"y'ospolitej' identyfikujłcy się z <pol-

skim narodem polirycznyml', oży*"ją'y *obec siebie nazwy Polak i uwa-

lske. często rozumieli przez te słowa coś zu-
zYWielko-
cechY cha-
ich zacho-

mechanizm wbęclziejeszcze długo

w. Na przykład zagadĘ PozostaJe

w 1773 r. (kiedY to ratyfikowano Pr

licznych posł w, kt ry gor

litewskiego Nowogr dka'

na sobie koszulę i upadł na podło

ojczyźnie wierny, niechaj jej teraz

torusko-trkrairiskim pograniczu'

ściuszko, a wołyriska sz|achta szcz

barsĘ.Jednym z ważnych j

stawiciel starego ruskiego ro

Sejmu lanYm

sując n lachry

a: ,,Jak V/aszą

'Woly-riem ostrożllie' bo są to zePsu'

ci obywatele [Podkr' N J']"

r [Cynt tlumaczon)' z języka trkrailiskicgo - rcd']
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w Polsce' jak i na Litwie' Biało-

hierarchia wartości' wśr d kt -

rozrywkom - Polowaniu' Pijari-

ikach, gł wnych ośrodkach pro-

ugą stronę sarmackich cn t stano-

aściankowy konserwaryzm l ogra-

grodzonych oc świata przez

więc ukraifrski szlachcic na

całkowicie odpowiadał wy-

w. tYPowi (staro-

aszną mieszaniną

sejmikach bije się

mie, tym bardziej, że w ste

miejsca dla innowierc w

sin w-katolik w nie bYla

dać w wątpliwość standardowc tw

zmie w stosunku do własnych po

sce w okresie pierwszych nawrćlc

kład niezwykle charakterysryczn

i [Wydanic Picrwszc: t' 1-2' Lw w

1756 - rcd.l

1745-46:wydanie drugie: t 1-4' Lw w 1754-
***

o s t t u t'l a sro w t pc zNl U xn'q N a,.

rcsern ukrainnych pan w w dzienniku szambelaua dworu kr lewskiego
Moszcze skiego, kt ry pisał:

,,Spośr d magnat w żaden nie mieszkał na Ukrainie, a niekt ry przez
cile źycie tam nie bvł [...]. Nie dbając o dobro publiczne, woleli, aby
w ich włościaclr brrdowano cerkwie, a nie łaciliskie kościoły, bo cer-
kwie nic ich nie kosztowały, opr cz drewna danego gromadzie tra

budowę, podczas gdy urządzenie laciriskiego kościołajest drogie [...]'''

Odnotowany przez Moszczeriskiego faktjest wyrazisry: szlachta nie
rtarzuca\a ludowi własnej wiary. Irraczej bylo w przypadktr klasztor w ka-
tolickich, kt re rzeczyr'viście dość powszechnie fundowano na ziemiach
rtlskich. Jednak ftrndujący je magnaci raczej nie czynili dalekosiężnych
plarr w przymusowego nawracania na katolicyzm, jak lubiła twierdzić
historiografia radziecka. Chodziło o sPrawy znacznie bardziej prozaicz-
lle: klasztor stawał się przydającynr prestiźu miejscem poch wku funda-
tora i członk wjego rodziny, dostarczał kapelan w na potrzeby dworu,
zapewniał obsługę uroczystości kościelnych i świąteczlrych naboże stw,

wreszcie stallowił świadecwvo dobrych uczynk w ipobożności swycil
dobroczy c w, umacrriając ich prestiż w oczaclr spoleczetistwa'

Na koniec XVIII w. przypadają r wnież pierwsze przejavły ,,dzi-
wact!V'' wśr d ludzi polskiego pochodzenia,kt rzy zaczynali w wyz1rva-

.jący spos b idenryfikować się z ukrai ską przeszłością' Prawdopodobnie
początek dał temu,,ksi ążę-Koz:rk'' Atrgust Jabłonowski (17 69 -17 9 1)' sytt

wojewody nowogr dzkiego, urodzony w Dreźnie i wychowarry w La-
clrowcach na'Wołynitr pod opieĘ dworzanirra Stefalra Matiuszerrki. IGiążę

osiadł w majątku tnatki w Steblewie kolo Korsunia, w 1788 r. pod irnie-
rliem Mykoły przyjąl unię' zapuścił trsełedec i uwolnił część poddanych
z pailszczyzny, tvvorząc z niclr dworski oddział kozacki' \iczący pięcitlset
jcŹdźc6wPozostaje PrzypolTlnieć,że,,dziwacrwa'' tego rodzaju nabiorąceclr
świadomego ukierrtlrkowarria i w niedlugirn czasie przemienią się w ma-
sowy ruch polskiej i spolonizowanej szlachry, kt ry zwr ci narodowi ukairi-
skiemu Rylskich, Antonowycz w, Staryckich, Kosacz w i wielu iunych.
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ich w Prze achec-

osy adeko hjako

zyc w og l nY dla

Rzeczypospolitej przełomu X/II i)(\/lu w., nie ominął takźe Ukrainy.

Zdecydowana większość osiedli rypu miejskiego, kt rych liczba wzrosła

już sto lat temu, pozostała lriewiel ściami, własnością pry-

watną z symboliczną formą samo ieszkaric w przeutażali

ltrdzie zajmujący się nic rzemioslem, ale gospodarką rolną' Na przykład

w wojew dzrwie woły skim w latach siedemdziesiąrych XVIII w' w rę-

kach prywamych znajdowało się 90,4% osiedli typu miejskiego, w bra-

cławskim 98%, kijowskim _ 69J%, podolskim _77,2%. Status miesz-

ka c w rych miast w rzeczywistości był taki sarn, jak chłop w-podda-

kt opodporządkowane Potrze-
oru okolicznYchwsi. Wolne albo

kie srym niż kiedyś stopniu od_

czuwaĘ ucisk administracji starost w ignorującej samorząd miejski, wtrą-

cającej sie do działali magistrat w, nakładającej na mieszczan przekacza-

jące normy podatki ipowinności. R wnolegle przebiegał wewnętrzny

rozkład miejskiego samorządu, co przejawiało się upadkiem autorytetu

wybieralnych wła , łapownicnłem, przestęPswva-

mi finansowymi. o faktu, żewyraźnie spadł po_

ziom Ącia mieszczan, aco za rym idzie, pogorszył się stan zabudowy,

zdegradowało miejskie szkolnictwo i formy życia miejskiego jako takie.

Prawo magdeburskie na (Jkrainie ,,starzało'' się w oczach, przemieniając

się w anachronizm, a nie można było oczekiwać zewnętrznego impulsu

dojego odnowy z powodu og lnego upadku gospodarczego pa stwa, bo-

rykajacego się z problemem Przetrwania'
Nową kartę w życiu prywatnych miast stanowiło zakładanie na ich

terenach należąrych do pan w manufaktur, w kt rych obok poddanych
PotoccY w TulczYnie otwo-
w Machn wce - Policzoch,

- manufaktr'rrę fajansu, kt ry
<dor wnuje angielskiemu>, Platerowie w Niemirowie - pł tna itd' Ma-

nufaktury te powoli wypierały odpowiadające im galęzie miejskiego rze-

nriosła, naruszając system cechowy, kt ry i bez tego dożpvał już swoich

dni. Moda na szlacheckie rezydencje w miastach, rozpowszechniona od

o stp,uN'ąsrowlrczrl,ą U rnll N,ą,...

drugiej połowy X\III w., przyciąga|a tam gruPy służby i innych obcych
miastu ludzi fak bardzo powszechna była wspomniana moda, może
zaś;wizdczyćprzyklad Przemyśla, gdzie na Początku XVIII w. spośr d 31 ka-

mienic przy rynku 15 należało do szlachty). Poddani zwiększali grupę
ludności nie podlegającej magistratom i w og le obcej miejskiemu śro-
dowisku, co takźe doprowadzało do degradacji tradycji samolządowych.

osobnej uwagi warte są stosunki między narodowościami w mia-
stach. og łem należy zalważyć stopniowe wygasanie konflikt w mię-
dzy Polakami i Ukrairicami, jeszcze niedawno typowych dla zachodnich
region w Ukainy, gdzie jedni i drudzy mieszkali w szczeg lnie bliskim
sąsiedzwvie. Bez wątpienia był to efekt masowego przechodzenia ludno-
ści ukrairiskiej na unię, co pociągalo za sobą zniesienie dysĘminujących
ograniczeri co do zajmowania wybieralnych stanowisk w organach samo-

rządowych or^z co do innych form aktywnego udziału w życiu miasta.

No*y, żywy kolor na etniczną paletę miast zaczynają nanosić Zydzi,
kt rych liczebność pod koniec )Ś/II i na Przestrzeni )0/III w. znacznie
wzrosła dzięki magnatom, zainteresowanym uslugami pośrednik w
i dzierżawc w. Na przykład w drugiej połowie X/III w. rylko na terenie
dawnej Rusi Halickiej żyło około 30% Zyd w calej Rzeczypospolitej,
w kt rej ich og lna liczba sięgła 600 rysięry os b, czyli stanowiław przy-
bl i żeniu j edn ą tr zecią calej ludności żydows kiej wczesnej Europy. we-
dług szacunk wJerzego Motylewicza w wielu osiedlach na pograniczu
polsko_ukrairi slrum Zydzistanowili około połowy, a niekiedy nawet więk-
szość og łu mieszczan: w Dobromilu _70,2%, Przemyślu 55,6%, Dro-
hobyczu 58'8%' Rzeszowie 49,8%, Sanoku 36,4%, Jarosławiu 22,3%.

Podobne tendencje utrzymywały się r wnież na pozostałej części ukraiIi-
skiego terytorium, więc w rym właśnie okresie powstał znany aż do dru-
giej wojny światowej barwny typ galiryjskiego, wołyriskiego, podolskie-
go cTy podkijowskiego ,,żydowskiego'' miasteczl<e _ z obowiązkową sy-

nagogą iszkołą, zrozbrzmieulającymi na ulicach ibazarach trzema jg-
zykami -jidysz, ukrairiskim i polskim.

|kągzajęć ludności żydowskiej był zgodny ztradycją- handel, li-
chwa, dzierżawy, karczmarstwo i pozacechowe rzemiosło. Jeśli chodzi
o handel, to zau:ważyć można nawet wyraźną dominację kupc w-Zyd6w'
ktlrzy skupiali w swych rękaclr trzy czwarte wylvozu wszystkich towa-
r w. Jednak z powodu częstych bankuctw lub nieudanych spekulacji
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kapitały lrandlowe rzadko pozostawały przez kilka pokole w rękach je d-

rtej rodzirry, więc szybciej wzbogacali się ci, kt rzy specjalizowali się w li-
chwie.'Wśr d rzemieślnik w tradycy.;nie rrajzamożniejsi byli tnistrzowie

złotnicy, podczas gdy przedstawiciele zwykłych rzemiosł - szewcy, kraw-

cy, kuśrrierze , szkJarze _ żyli jeszcze skronrnicj niż iclr clrrześcijariscy ko-
ledzy po fachu. og lnie rzecz biorąc, we wsp lnocie żydowskiej zaczęło

wyraźnie rrwidaczrriać się zr żrricowanic majątkowe. Zamożna część han-
dlalzy i |ichwiarzy z dzielnic żydowskiclr, zgrornadziwszy sPore kapitały,

właśnie w XVIII w. zaczyna po raz picrwszy PrzeProw.ldzać się do przy-

dających Prestiżu chrześcija skich części miasta i lubować w przepychu

życia codziennego. Na tle og lnego zubożenia w1łvołyłvało to szczeg |-

ną niechęć ludności chrześcijariskiej i niejednokrotnie doprowadzało do

sytuacji konfliktowych, jak na przyklad w Zasławiu na'W'ołyrriu (1747)

czy Zytomierztl (1753), gdzie doszło do farrarycznych wystąpie ' chrze-

ścijariskiego tłumtr przeciwko Zydom, oskarżanym o mord rytualny.Jed-
nak bogaci Zydziby|i nieliczni, a clg łem środowisko żydowskie dzicliło
los innych mieszka c w miast, paurperyzując się jeszcze szybciej od nich'
W ostatniej ćwierci XMII w. wedłtrg statystyk co dwudziesry ZydRze-
czypospolitej nie miał stalego zajęciazapewniającego przeżycie, a co sześć-

dzicsiąty byl żebrakiem.
Zr 6żnicowani e m aj ątkowe podkreślalo przep aść ku lttrrową między

zubożałymi masanri Zyd6w i wyrafi nowanymi intelektualistam i, prowa-

dzącymi uczone dyspury talmudyczne i opickujłrymi się |icznymi szkoła-

mi i drukarniami. Niewyks ztalceni, ale głęboko wierząry wiejscy sklepika-

rze,dzierżawcy,l*arczrrtarze, domokrążcy, roznosiciele towar v4 rzemieśl-

n icy mogli w|ączać się w Ącie religijne jedynie w synagogach, w kt rych
panowała niedostępna dla nich uczoność, podczas gdy ubogie Ą'cie co-

clzienne, wypehrione walką o przctrwanie w nieżyczliwym otoczeniu' wy-
rnagało opartej na uczuciach, dla każdego zrozumiałej, wiary. Dlatego w la-

trch trzydziestych X\{III w wśr d biedory zaistniał misryczny ruch religij-

ny' uważany za jeden z rrajwiększych przewrot w w historii duchowości

żydowskiej. ojczyznąchasydyzmu (od słowa <chasyd>l - bogobojny) pisa-

ne było zostać ukrairiskiemtr Podolu.'Właśnie tam, w Międzybożur (obe c-

nie stolica obwodu chmielnickiego) urodził się jego przyw dca - rabin

Izrael ben Elie zer (7700-17 60), kt ry otrzymał od wsp łczesnych imię Baal

Szem Tow, czyliw przekładzie dosłownym Człowiek o Dobrym Imienitr.

o stl:t'tN lsrc'lwt t:czN,ą U rn ąt N,ą''.

Istotę nowej trauki można streścić zdaniem ,,Cała ziemia jest pełna

Bng"'', czyli cały świat stanowi przcjaw boskości, porrieważ B gjest wszę-
dzie i we wszystkinl. Nieustający zrł'iązek między Bogiem i człowiekiem
wyraża się, wedlrrg Baal Szem Towa, llie tylko we wptywie Boga na sPra-

wy ludzkie , ale i przeciwnie - w zdolności człowieka do wywarcia swoją

rnodliwvą wpływu na Boga, a przez niego na świat. Każdy uczynek i każ-
de słowo mają więc pewierl wptyw na niebiosa, ale najlnocnie_j działa na

rrie rrrodlinva, kt ra z mechatlicznie odprawianego obrzędu musi prze-
kształcić się w natchniolly zrylv ku niebu, uwolr-rienie człowieka od po-
włoki cielesnej

Pozostaje dodać' źe egzaltowany (ukrairiski) wariant chasydyzmu nie
zakorzenił się na Litwie i Białorusi, gdzie ludność żydowska była lepiej

wyksztalcona. Natomiast wielką popularność zyskała tatn natrka, z^Pro-

Ponowalra pod koniec XVIII w. przez słynnego teologa Szneura Za|ma-
na' kt ry nadał chasydyznrowi bardziej racjonalistyczny charakter.'W rym
właśnie wariancie chasydyzm istnieje do dziś i ma tysiące wyztrawc w na
całym świecie; chasydzi za błogosławiorrą ojczyznę swojej wiary r-rważajĄ

Międzyb ż, gdzie zosta| pochowarry Baal Szem Torv' oraz kilka innych
ukrai skich miasteczek, związanych z działalnościąjego wielkiclr konty-
nuator w- Huma , Polonne i in.

Kluestia chłopska. opryszkowie, hajdamacy, <koliszczyzna>.

Kwestia chłopska, o kt rej byłajuż mowa we wstępie do tego paragrafu,

nie stanowiła w XWII w. wylącznie polskiego problemu.'W Rosji spora-
dyczne wystąpiellia prostego ludu przemieniły się w krwawą wojnę chłop-
ską lat 1773-1775 pod przywldzwvemJemieliana Pugaczowa. Na lewo-
brzeżnej Ukrainie w całej drugiej połowie tego samego wieku dochodzi-
ło do większych rozruch w chłopskich w pułku starodubskirn, miro-
grodzkim i łubie skim, tra ziemi nowogrodzko-siewierskiej i Ukrainie
Słobodzkiej. Bunry chłopskie wybuchały jeden za drugim w sąsiedniclr
Węgrzech (l7 35, 17 53, 17 55, 17 64, 1 765), stanowi ąc (podobnie jak w Ro-
sji, na kozackiej Ukrainie i w Polsce) odpowiedź na nasilenie obowiązku
pa{szczyźnianego. okazało się to logicznym skutkiem zmiany ukierun-
kowania gospodarstw szlacheckich z potrzeb własnych na rynkowe, na
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zdobycie funduszy potrzebnych do wystawnego życia, na budowę dro-
gich, nieznarrych dotychczas pałac w, zakup luksusowych przedmiot q
wszytko to stało się obowiązkowym atrybutem egzystencji stan w wy-
ższych' Tej sytuacji, og |nie rzeczbiorąc typowej dla kraj w o gospodar-
ce ekstensyr,vnej, w r"rkra i fiskich re gionach Rzeczypospo I itej dodatkowo
przydawał ciężarl fakt wspominanej juź wrogości wobec <obcego> pana

- <Lacha> i <katoliko, przyczyniając się do wybuch w palącej nienawiści,
mającej korzenie w pamięci o nie tak znowu danych <czasach kozackichl.

Charakterysrycznym dla Ukrainy szczeg łem było - spowodowane
olbrzymimi rozmiarami tutejszych majątk w (na przyklad Potoccyw jed-
nym tylko wojew dztwie bracławskim posiadali 18 tysięcy km'Żziemi) -
wykorzystywanie ich nie wprost, ale przez dzierżawc w i poddzierźaw-
c w. Musiały one więc zaspokajać aperyry całej piramidy właścicieli, sto-
jacej ponad chłopem.Jeśli chodzi o rozmiary iclrarakter powinności, to
sytuacja byl.ar6żnaw r żnych regionach Ukainy. Zycie chłop wwyclą-
dało najgorzej tam, gdzie rewolucja kozaka nie rozchwiała w pewnym
momencie ucisku pa(tszczyźnianego - w dawnej Rusi Halickiej, na Wo-
łyniu i zachodnim Podolu. Na przykład na'Wołyniu pa{szczyznawzro-
sła na przestrzeni XVIII w. ze I94 do 240 dni od gospodarsnva rocznie,
a w dawnej Rusi Halickiej pod korriec wieku mogła dochodzić do 300
dni. opr cz tego chłop zobowiązanybyłdowielu dodatkowych Pr^cPrzy
naprawie młyn w, dr g i staw w, do przewożenia ładunk w na potrzeby
dworu, przędzenia wełny i innych. Zwiększenie zakesu powinności naj-
częściej inicjowali rymczasowi gospodarze _ dzierżawcy i poddzierżaw-
cy. Konflikty między nimi a gromadą stają się chyba najważniejszą cechą
życia chłop w Pr bą pokojowego ich rozwiązaniabyły skargi, w kt rych
po wyliczeniu krzywd zwyczajowo dodawano: ,,Ajeśli nie będzie na to
pariskiej łaski naszych wielmożnych dziedziclw, rozejdziemy się ze wsi''
(tak zwane <ucieczkil, czyli potajemna znriana'miejsca pobytu, pozostaĘ
w KIIII w tak samo aktualnym tematem, jak w poprzednim stuleciu -
por.rozdz.ryS3).

Znajdujemy także ostrzejsze formy Protestu - pogr żki, chwytanie
za kije, podpalenia dwor w i inne'Jednak og lnie rzecz biorąc tyrn spon-
tanicznym wybuchom niezadowolenia daleko było do zagrożenia, jakie
kryło się na buntowniczyrn Naddnieprzu. Fakt tenjest tym bardziej wy-
razisty, źe tamtejszy przymus pa sz czyźniany trudno por wnylva ć z resztą

osiedlami posiadająrymi ulgi i w
k w. Co więcej, r wniez same
wołyriskimi często wyglądały s
napięć, bo skład tamtejszej ludnoś
zamieszkanych terenach wewnętrznych. Dominował tam element napĘ

sto awanturntczy. poza wszyst_
kiedy to na dawne tereny po_

roska, jej bliski oddech znowu

skiegoRwnieżZaporożcy,"*,".*.'j;r:rT]i1.Jjff :";:Tł'J_
była to przecież ich ziemia, przez wieki zraszanakozacką krwią, tak więcuważali za swoje święte prawo <hulary> po niej. A po czyjej stronie leżałasympatia chłop w, obcej <lackiej rwładzy czy iaporoskiJ iow^rzyszy, nrewarto nawet pytać.

Na takim właśnie niejednorodnym tle, na dw ch pograniczach
iczącym ze stePem

, gdzie zbiegały się
abierają wielkiego

źr dlachsądowych noszą nazwę ru-

nika) jest notowane w oficjalnych a
ko (od tureckiego <haydamalor _ ro
gatywny sens urzędowej terminol
się opryszk w <czarnymi chłopca
tatarskiego _ wł6częga, człowiek be

a i rozdają bronią
rugich prz ają ce-
z legend o wśr d

_1745),,,rozbijali 
rych pan w, co

o s tpu Na sTo WrcczN,l (J rcnal N,ą... 31.9
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chłopom krzywdę wyrządza|i; bogarym zabierali, a biednym dawali; za

nami się ujmowali i brorrili nas od rł'szelkiego złego''.

I choć zar wno oPryszkom, jak i hajdamakom zdarzalo się ,,rozbi-
jać'' nie rylko pan w, a iwłasnych braci spośr d prosrych ludzi (oczywi-
ście zamożnych), nie zmniejszało to sympatii og lu clrłop w Rozb jni-
cy, jak świadczą wczesne źr dła, cieszyli się wielkim poparciem powsiach,
gdzie potajemnie ich karn-rion<r, ukry.łvano i leczono. W dokurnentach
sądowyclr ciągle trafiamy na uwagi, że opryszkowie lub hajdamacy dzia-
łają ,;w porozumieniu i sojuszu'' ltrb w ,,towarzystvvie albo i dobrej przy-
jaźn|'' z nrieszka camiwsi i miasteczek, a na Naddnieprzu także i zakon-
nikami n-rałych klasztor w prawosławnych (istniały one Przez cały wiek
XWII i były uznawane za część lewobrzeżnej eparchii perejasławskiej).

opryszkowie, podobnie jak hajdamacy, opr cz sympatii ludności
mieli jeszcze jedną istotną Przewagę nad rządowymi ekspedycjami kar-
nymi: ich gromady dzialały w pobliżu granicy i bez wahania ją przekra-
czały. Centrum ruchu opryszk w stanowiło g rzyste pogranicze Polski,
Wołc:szczyzny i Węgier lra Pokuciu - ziemiach między Dniestrem i Cze-
remoszem, oddzielonych przez grzbiet Czarnohory. Gromady oprysz-
k w zbieraly się (podobnie zresztąjakhajdamackie) wiosną, gdy drzewa
pokrywały się gęstą zielenią' Rozb jnicy obierali stałą krvaterę na trudno
dostępnych szczytach g r i stamtąd schodzili w doliny, napadali na łvy-
brane wcześniej domostwa, aw razie pogoni błyskawicznie uciekali so-
bie rylko znanymi ścieżkami na terytorium kt regoś z sąsiednich paristw.

Nieza|eżnie od podobieristwa cel w, struktttra watah opryszk w
istotnie r6żniła się od hajdamackich' o kt rych będzie mowa dalej. Iclr
grupy podobne były raczej do archaicznych związk w mlodzieIic w.
'Wstępując 

do nich chlopak przebaczal jakby granicę rlormarylvnego świa-
ta.Jeśli sądzić według przekazlw o najbardziej popularnym spośr d <czar-

nych chłopc wl - Dowbuszu, przyjęcitr do bandy towarzyszy|a przysię-
ga na toPorki - huculską brofr, zako czona słowami:

''A gdybym nie dotrzymal przysięgi, niech mnie nic minie ten top r
i ta brori opryszkowska na ziemi i pod ziemią''.

Stara przysięga składana na brori, ko(cząca się takim wlaśnie zwro-
tem, jest rzecząznaną, takźe na pogariskiej Rusi, ale w ustach ludzi, kt rzy

o s nu N,l srow pc z N,ą U xn'u N,ą.', 321

już od wielu stuleci wygłaszali ją, powotujac się na świętości chrześcij t-
skie, pobudza do reflekji. C ż, huculska mitologia pogariska, jak wiado-
mo, niemal do dziś pozostajejedną z najbardziej żyvłych na Ukainie. Do
jej sfery naleĄ także symboliczny obraz topora - broni praprzodk w-ol-
brzym w (<lelet wl), ktilrzy zgodnie z huculską legendą żyli niegdyś
w Czarnohorze - centrum wszechświata, sĘd ludy rozeszły się na wszyst-
kie strony świata. Nie mniej wymownyjest zestaw święrych przedmiot w,
znalezionych prn1 zabiq,m Dowbuszu: kadzidło, flakonik oleju świętego,
rzeźbiony drewniany kzyżyŁ a obok tego ,,dziewięć ziaren w węzetku i pi ra
rlżnych ptak w''. Bez szczeg6łovłych studi w etnologicznych całkowicie
zagadkowe pozostajątakże źr dła znanego mvyczajl nie ratowania, ale dobi-
jarria podczas w)?rawy rannych i chorych członk w grupy Naiwnością by-
łoby q{aśnianie tego pnrmirywnym insn7nktem samozachowawczym _ ten,
kto miał terr insrynkt dostatecznie rozwinięry, nie dołączał do opryszk w

Ruch opryszk w jako forma społecznego rozb6jnictwa przetrwał
w Karpatach od połowyX/I w do dwudziestych-trzyclziesrych lat)O( w,
przeżywającnajwiększyrozw j właśniew okesie, o kt rym mowaw tym
paragrafie. \V ciągu trzech wiek w istnienia wypracował on własne rytuały
i symbolikę, kt re będą mogły zostać wyjaśnione dopiero wtedy, gdy ba-
dacze przestanąuważać ten fenomen za samo tylko bezprawie lub ,,pod-
stawową formę walki klasowej chłop w na ziemiach zachodnioukrairi-
skich przeciwko pz szczyźnie i uciskowi ciemiężycieli''. Warto dodać, że
prace ułatwi istniejący materiał por wnawczy, doryczący analogicznych
grup ,,szlachetnych rozb jnik w'' z rumuIiskich, węgierskich, słowac-
kich i bałkar1skich region w g rskich'

Czynnik pog ranicza byl ważIry r wnież w prąpad ku zjawiska haj da-
macczyzny. Przez pasmo pograniczne między Rosją i Rzecząpospolitąza-
poroskie oddziaĘ przechodziły z terytori w należących do Siczy na Ki-
jowszczyznę, zatrzymuj4c się zarwyczaj w Czanrym Lesiea' Stąd, groma-
dzącrvsp lnik w - chłop w, dokonywali wypad w na gospodarstwa szlach-

ry iZydć:w_dzierżawclw kościoĘ itp. Thktyka tych napad w opierała się
na'wyp racowa ny ch przez wieki tatarsko -kozackich zasadach rozb j ni cnva
stepowego. Miejscem oparcia łupieżczych oddział w był zzłożony w bez-

a Pozostalości tc!'o mas)Ą'vu lcśncgo istnieją do dziś między miastami Śmiłą, Ka-
mianką i Czchryniem.
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piecznym miejscu <kosa (od tureckiego <koś> - obozowisko, ob z), sĘd
odrębne konne podjazdy, kt rych członkowie brali ze sobą po parze koni

dla szybkiego przemieszczania się, wyruszaĘ do niebezpiecznych zajęć' Po

powrocie z łupami hajdamary <duwanyĘsio (od tureckiego <divan> - ze-

branie, podział zdobyczy), a Potem' w rozsypce lub razem, jak się udalo,

wycofywali się przez gralricę na ziemie Sicry a niekiedy jeszcze dalej - na

pograniczne tereny stePu należącego do chana. Doskonała orientacja w sieci

stePowych jar w i uroczysk wzdłuż dopływ w Bohu, Ingułu i Ingulca

pozwalała bez więkzych trudności uniknąć pogoni, a llawet przepędzlć

między pogranicznymi punktam i zagarnięte bydło.

Tiadycjonalizm stePowego rozb jnikowania dyktował nie mniej tra-

dycyj ną, cryli kozacĄ struktrr rę grup haj damacki ch.'W przeciwie stwie

do opryszk w, łączącychsię w zespoly pobranrm w, związanych wzajemną

przysięgą, byĘ to czysto wojskowe formacje (często duże - do 300-500 lu-

dzi), na czele kt rych , oprlczwybieranego atamana' częstokoć stał takŹe

esauł, a do podstawowej części z\ożonej zZaporożc w dołączali zaciężni

Kozacy i chłopi, zgodnie z zasadą tworzenia najemnych oddział w zacięż-

nych.Zdarzało się, że oddziaĘ hajdamackie chodziły z własną chorągrvią,

z ustawionymi w szyku szeregami pieszych i konnych' Jako zdyscyplino-

wana gruPa zbrojnych, dbali stararrnie, według wczesnych źr6de|, aby

zabrać ze sobą zabirych i ranrrych, transportując ich podczas odwrottl na

wozach, a Potem wządza|i poległym honorowy żołnierski pogrzeb.

Podczas wojny o polski tron, kt ra rozgorzałamiędzyAugustem III

a Stanisławem Leszczyriskim w latach 1733-7]34, szukaj4cy łupu ruch

hajdamacki po raz pierwszy zyskał podtekst poliryczny. Pod koniec 1733 r.

popierające Augusta III wojska rosyjskie wkroczyĘ na terytorium pra-

wobrzeżnej Ukrainy i zwr ciły się do miejscowej lr-rdności o poparcie'

Błyskawicznie zostało to zrozumiane jako pozwolenie na <bicie pan w>

i wyniosło na powierzchnię falę hajdamackich grup, sformowanych za-

r wno zKozaklw,jak iz żołnierzy, chłop w ir żnorodnego elementu

PrzestęPczego. Spośr d nich szybko wyodrębnił się oddział Werłana, by-

lego setnika szarogrodzkiej milicji dworskiej Lubomirskich, kt ry ogło-

sił się pułkownikiem hajdamackim inawet wziął szturmem Zwaniec,

Brody i Zbaraż (po zwycięsnvie Augtlsta wycofał się do Mołdawii;jego

dalsze losy są nieznane). R wnolegle działało kilka innych duĄch od-

dział w hajdamackich _Zaporożclw Manvija H'y*y i Medwedia (oba
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d o 17 3 6 r. pu stos zy}y n ajazdarni szl acheckie maj ątki i nawet m i asta - V/in -
lricę, Pawołocz, Skwyrę, Pohrebyszcze, Krył w, Czehry ), a takźe byłe-
go setnika milicji dworskiej kiążąt Czenvertyriskich, Sawy Czałego.

Dzięki połączonym wysiłkom władz polskich i rosyjskich wybuch
Iat1734-1735 udało się przytłurnić'Zgodnie z wojennym prawem' schwy-
tanych hajdamak w wieszano na miejscu, często specjalnie na granicy
rosyj sko-polskiej <na postrach innyrn hultaj om>.'V/,,Kurierze Polskim"
w sryczniu 1737 r. napisano:

,,Kozacy albo lrajdamacy wałęsają się na granicach, kryjąc się w pasie-
kach i lasach naddnieprza skich. Kilka razy ponieśli porażkę od na-
szego wojska i rrie śmieją już wdzietać się do naszego kraju. Dzięki
temu mieszkaricy tutejsi są bezpieczni od tego hultajstwa''.

Jednak optymizm okaza| się przedwczesny. 'V/spomniana 
gazeta

w ciągu tego samego 7737 roku regularnie zamieszczawiadomości o tym,
że w okolicach Laryczowa, Śmiły, Białej Cerkwi, Kryłowa, Szarogrodu,
Niemirowa, Łysianki i Subotowa raz po raz pojawiaja się grupy hajda-
rnak w, kt re ,,wpadają, chwytają, gdzie co mogązłapać i znikają'', bo pod-
jazdy ,,nie mogą ich wyśledzić - jakby zapadali się pod ziemię''. Polskie
władze, prowadząc nie wypowiedzianąwojnę z <hultajsnvem), vfyłaPy-
wały i skazywaĘ na śmierć niemal każdego podejrzanego Zaporożca,ktlry
rylko zna|azł się w polu widzenia. Swoisty rekord w tym ponulym 

',sPor-cie'' ustanowiła humaiiska administracja wojskowa, kt ra tylko między
1737 i Il4l r., jak wynika z rejestr w kancelarii Kosza Wojska Zaporo-
skiego, nakazała powiesić 110 Kozak w.

Rząd rosyjski ze swej strony groźnie domagał się od siczowej
zwierzchności, aby hajdamacy na terytorium zaporoskim ,,odtąd przyj-
mowani nie byli, ale calkiem niszczeni bez litości''. oddziaĘ rosyjskie,
podobnie jak polskie' ścigały hajdamak w, mimo to w raportach często
stwierdzano, że ,;w żaden spos b nie można ich było ująć'', co więcej
rozb_jnicy grozili, że ,,oddzial wybiją''' Jak stłvierdził w 1750 r. kijowski
gubernator Miclraił Leontiew w swoim raporcie wysłanym do Sankt-Pe-
tersburga, ,wżej opisanych z|oczy c1w nie tylko nie ubyr'va, ale cojakiś
czas przybywa".

***
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Jednak autorzy PetersbLlrskiego manifestu nie wsponrnieli o najwaź-
rlicjszym - o własnej roli lv przygotowaniu scenariusza wydarzeri. Ich
porządek chronologiczny był następujący: w polowie marca konfederaci
wydali pierwsze odezwy, a.juz między 20 i26 marca 1768 r', jak m wił
Potem podczas śledztwa przywldca powstalic w Maksym Zeleźniak,
przybylo do niego do klasztortr Motreninskiego (doĘd wyszedł z Siczy
lłna pokr-rtę>) siedmiu Zaporożc1w z atamanemJuchymem Szełcstem na
czele. Ten pokazal ponoć Zeleźniakowi list koszowego Siczy, ,,aby iść
w Polskę dla wygnarria korrfederat w iZyd6w i dla rabowania ich''. Kil-
ka dni p źniej Szełest został zabiry podczas kl tni, tajemniczy list prze-
padł, natorniast do korica kwietnia wok l klasztoru, polożonego na rrie-
dostęplrym leśrryln uroczysku ChołodnyjJar, na wezwanie rozesłane ,,ko-
z'e'ckąpocztą'' przybyło się do 700 Zaporożc1w i około 300 mieszkaric w
l)rawobrzeża - chłop w i Kozak w z milicji dworskich. Na <koszu>, urzą-
dzonym wlaśnie tu, w CholodrrymJarze, Makym Ze|eźniakzostał wy-
llrany na atamana (p źniej będzie nazywał siebie <pułkownikiern Niżo-
wego Wojska Zaporoskiego>)' a jederr z zakolrnik w klasztortt odprawił,

.j:rk m wił Zeleźniak,,,nabożerisnvo w intencji naszego Powodzenia'' (tra-
clycja ltldowa n^zywa to nabożeIisrwo <poświęceniern noży>).

V/ drugiej połowie maja, prakrycznie rlwnocześnie z wkoczeniem
wojsk rosyjskich na prawobrzeżną Ukrainę, powstarlry wyszliz Chołod-
IlegoJaru i ruszyli tradycyjną hajdamacką trasą: Medwediwka (rodzirrna
rll i ej scowoś ć Zeleźniaka), Zab o\n, Ś m i la, Kors uIi, Boh u sław, Kani w,

Łys i anka' J uź na Początku czer\Nca Zel eźniak wydaj e u n iwersa ly wzywa -
jące, aby,,Lach w i Zyd wbić", a dow dca oddział w rosyjskich Aprak-
silr w swoich uniwersałach wzywa tych samych <Lach w>, aby nie sprzy-
j:rli konfederatom, bo zostanie to Llznane za ,,zle zamiary".

Po wyjściu z ChołodnegoJaru oddziały hajdamackie, przekształco-
l le w sPore (do 2 rysięcy) , zorganizowane wojsko, szturmem zdobyły wy-
tlrienione wyżej miasta. Ich trwającemu trzy rygodnie marszowi towa-
rzyszy|y rozPrawy nad ludnością polską i żydowską. 20-27 czerwca (no-
Wcgo stylu) 1768 r. przyszla kolej na Humaii. Gdy miasto było już oto-
('Zone' na stronę hajdamak w przeszedł setnik dworskiej milicji Potoc-
kiclr, Iwan Gonta, na kt rego liczyli oblężeni. Dlatego w ciągu kilku go-
tlzin forteca upadła i rozpoczęlo się mordowanie jej mieszka c w oraz
lldzi z okolicznyclr miejscowości, kt rzy uciekli tll, mając nadzieję na

,,Bunt polskich na Ukainie i Podolu chłop w uweżać na|eży za na-

; #. konfederacji barskiej, albowiem finary,zm katolik w rozbu-

dzii tu taki sam wśr d naszyclr wsp łwyznawc w'''
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ratunek za fortecznymi murami. Kilku ocalałych świadk w opisało prze-

rażające sceny rzezi humariskiej, podczas kt rej, jak rriedługo powie
w śledztwie sarn Ze|eźniak, hajdamacy

,,przeciwko znajdującemu się w pewnym miasteczku ludowi wystąpili,

PrTy czy1Tl Polak w, Zyd6w, a to i tych, kt rzy w slużbie konfederat w
byli wiary greckiej, zakluto niemałą liczbę, a ile dokładnie wiedzieć nie
mogę, jednakmyślę, że nie mniej niżwszystkich męskiej i żeriskiej plci,
nawet z młodymi, około dw ch rysięry ludzi zakłuto''.

Przywldca hajdamak w najwyraźniej zaniży| liczbę ofiar. Zazwy-
czaj szacuje się ją na 1'2 do 20 tysięcy. Gł wna siła uderzenia spadła na

ludność żydowsĘ, szczeg lnie tutaj liczną.'V/ zydowskich relacjach o rzezi
humariskiej czyt^myi

,$zysry Zydzi zamhłę|i się w synagodze [''.]. 
'W koricu rozb jniry

przywieźli armatę i kulami strzelali w synagogę.. Z i|l rysiące Zy-
d w, aż krew ich przelewała się przez pr g synagogi [...]. Potem wy-
nieśli z synagog zwoje Tory rozłożyli je na ulicach i kolimi po nich
jeźdz|ll' [...]".

Niewiele lepszy był los Polak w i nawet Ukrairic w-urrit w. Tego

samego dnia zabito 400 uczni w miejscowego kolegium bazylian w, a ich
ciała wrzucono do studni. og łem przez trzy tygodnie <koliszczyznyls , zgod-
nie z obliczeniami polskich iĄdowskich historyk w, ilość zabitych, spalo-

nych i w innyspos b zamordowanych dosięgładwustu tysięry, chociażjesz-
cze do dziś liczĘ te nie zostaĘ sprawdzone zna|eżnąbezstronnością.

W zawierusze hajdamacczyzny, k ra w czerwcu i na początku lipca
1768 r. zrodz7la około 30 mniejszych oddział w powstariczych, jeden

z nichzapędził się aż za turecką granicę i spalił przygraniczne miasteczko
Bałtę (obecnie w obwodzie odeskim). Zapacl-niało skandalem między-
narodowym i nawetwojną, a siły konfederat w, przeciwko kt rym prze-

s Tak z czascm zaczęto nazywać hajdamacki wybuch z czerwca '1768 r. (od slowa
<kol|jl, kt rym w okolicach Czcrkas w i Kijowa nazywa się rzcŹnik w wyspccjalizowa-
nyclr w zabijaniu świri). M wiąc o <koliszczyźnicł nic można nie wspomnieć amoralncj
słtlżalczości bistoriografii radzicckicj, kt ra nawct w ukrairiskim słowniku crymo|ogicz-
nym (Erymołohicznyj słownyk ukrajinśkoji mowy'' t.3' Kyjiw 1989) wyjaśniła tcrmin <ko-

|iszczyznz, nic w związku zc słowcnr <kolij>, alc <kibl, czyli kij' drąg' jakoby dlatcgo, żc
<drągil były bronią większości powstailc w.
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cieżwtadze rosyjskie sprowokowaĘ hajdamackie rozruchy, bylyjuz w rym
czasie rozproszone. Dlatego na początku lipca 1768 r. wojska carskie oto-
czyły pod Humaniem ob z niepotrzebnych juź hajdamak w. Nie sta-
wiali oni oporu' naiwnie uważając rosyjskich żolnierry za sojusznik w,
więc bez jednego wystrzału zdołano aresztować ponad rysiąc uzbrojo-
nych' szalonych ludzi. Większość z nich (porrad 840) jako poddanyclr Rze-
czypospolitej pr zekazano polskiemu dowćldzrwu, a pozostałych wywi e-
zionodo Kijowa. PolsĘ częśćjeric w niedłtrgo potem stracono w Kodni
koło Zytomierza i w Serbach niedaleko Winnicy. W Kodni został r w-
nieź poćwiartowany Iwan Gonta. P źniej tradycja ludowa będzie przeka-
zYwać, że darto z niego pasy' a on powtarzal: ,,I w rym skłamaĘ przeklęte
Lachy!M wili, żebędzie bolało, aprzecieżnie boli''.

Sąd nad rosyjską grupą więźni w (ponad 22O os6b) odbył się w Ki-
jowie, a kary były lżejsze. 

'Wszyscy mieli zostać wychłostani batogami,

Potem na policzkach i czole każdego skazaiica należało wypalić rozpalo-
lym żelazem Piętno WoR (złodziej)' Dalej skazaricom wyrwano nosy
i w kajdanach odesłano na katorgę do Nerczyriska, do kopalni. Na za-
koIiczenie warto dodać, że Maksym Zeleźniakw drodze na zesłanie pr -
bował ucieczki, ale został schwytany. Jego dalsze losy są nieznane.

V/ drugiej polowie XWII w. pojedyncze grupy hajdamak w poja-
wiały się jeszcze na Prawo - i LewobrzeżE oraz na Ukainie Słobodzkiej,
j ednak ani pod wz ględem l iczebności, ani zu chwało ści dzlała żadna z nich
nie dor wn1rvała jużhajdamacczyźnie lat 1768-1770.

Podobnie jak ruch opryszk w, rozruchy hajdamackie zawsze srano-
wilyprzedmiot sPor wPomiędzy historykami polskimi i zydowskimi z jed-
lrej strony a rosyjskimi i ukrairiskimi z drugiej. Nad osądami pierwszych,
przy wszelkich możliwych odrębnościach, ciąźyło ,,uczulenie'' na ''wyuz-
dane instynkty na wp ł dzikiego sPołeczetistwa'' fiak wyraził się jeszcze
w 1901 r. Franciszek Rawita-Gawroriski), nad ocenami drugich - chęć
pominięcia okutnych wy darze poprzez podniesienie hajdamacczyzny do
rangi,,ruchu narodowo-wy zwole czego przeciwko szlacheckiej polsce",

wywołanego,,uc is ki em pa ,szczy źnianym'' i,, u ciski em re l i gij nym''. Au tor
tej książki, nie będący specjalistą w zakesie hajdamacczyzny, nie uważa za
zgodne z etyką ProPonowanie gotowej recePty na porozumienie. Jednak
wyjście mimo wszystko znajduje się w przypomnieniu banalnego postula-
tu: historyk nie sądzi, ale stara się zrozumieć swoich bohater w, bez

ilMułu*:
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uprzedze wysłuchując i złb 1cy, i jego ofiary, bo obaj są dla niego r wno-

prawnymi podrniotami przeszłości. A z takiego punktu widzenia hajdamac-

czyzraniestety rrie była jeszcze badana.

Zmiany u życiu Kościoła. ()śaieceniowa działalność bazylian w'

ostatni raz o życiu religijnym Pta'wobrzeżawspominaliśmy przy okazji

rozłamu, kt ry podzielił kijowską metropolię prawosławną na lewobrzeż-

ną (od 1659 r' kierowaną przez namiestnika tronu rnetropolitalnego) i pra-

wobrzezną, gdzie z kolei od 1663 r- ustalila się jurysdykcja dw ch metro-

polit w -J zefa Nielubowicza-Tukalski ego (1663-1675), kt remu pod-

legali wiemi kozackiego Naddnieprza, oraz Antoniego winnickiego (1663-

1679), kt rego zwierzchność uznawano na'Wołyniu, na dawnej Rusi

Haiickiej i na Podolu.
Wśr d wichru Ruiny i bezustannych wojen - rosyjsko-polskiej 1660-

1667 r' i polsko-ture ck':ej 7672-1676i 1683-1684 r. - prawosławni włady-

cy z odizolowanych od kozackiego świata eparch1i zna\eź]li się w s1tuacji

bez wf ścia. Kontakty z patriarchą Konstant}.rroPola zosta\ przerwane z Po-
wodu działari wojennych, a r wnocześnie stracono także łączność ztro-
rlem kijowskim, ponieważ jego namiestnik mieszkał w Czernihowie, czyli

na terytorium wrogiego pariswva. V/ takich warunkach niedługo przed

śrniercią metropolity Arrtoniego'Winnickiego część wpłyrvowych hierar-

clr rv prawosławnych, między innymi bliski k lowiJanowi III Sobieskie -

rnu, władyka lwor,vski J zef Szumlariski, władyka przemyski Innocenry
'winnicki oraz archimandryci klasztoru uniejowskiego i owruckiego'war-

łaam Szeprycki i Sylwester Twardowski rozpoczęli rozmowy z nurrcjuszem

papieskim o mozliwości zawarcia porozumietlia z unitami. Sam Szumla -

ski w 1677 r' rł, obecności kr la złożył przysięgę unii, obiecując ogłosićja

rł, swojej eparchii, jak tylko zdoła przekorrać duclrowie stwo i wiernych.

Jego program, kt ry niel<redy bywa nazywany,,projektem nowej unii", prze-

widywałwalkę o nie osiągnięte ostatecznie po 1596 r. zr wnanie prawwier-

nych obrządku greckiego z katolikami' a takźe w pierwszym rzędzie na-

wr cenie na unię sz|achs1i człorrk w bractw miejskich.
'Wśr d takich perypetii nadszedł rok 1686, kiedy to Rosja i Rzeczpo-

spolita podpisały tak zwany pok j wieczysry' Zgodnie z jednym z jego

o s t puru,ąsrow pczu.ą U xnn N,ą'

punkt w Cerkiew prawosławna na terenie pa stwa polsko-litewskiego
Została podporządkowana metropolicie kijowskiemu (zależnemu już
w wczas od patriarc|ry moskiewskiego), arząd carski otrzymał prawo
tlpieki nad ludnością prawosławrrą. Ęm samym rysiące prawosławnych
l(zeczypospolitej w oczach swoich wsp łobywateli stało się rePrezentan-
tlrni obrych, potencjalnie wrogich interes w. Stanowiło to ostatni im-
plrls do rozstrzygnięcia problemu kościelnego.'W rzeczyłvistości jednak
wyniki były niemal oczylviste. Międz1' 169I i 1703 r' we wszystkich epar-
t;hiach prawosławnych na teIytorium Rzeczypospolitej ogloszono unię:
w 1691 r. w eparchii przemyskiej, w 1700 _we iwowskiej' w 1702_w łu'c-
kiej; w 1703 r. przyjęcie unii uchwalila podolska część eparchii lwow-
skiej, a w 1708 r' do rych decyzjiprzyLączyło się r wnież cieszące się naj-
większym autorytetem bractwo lwowskie . Pamiętając o smutnych do-
świadczeniach soboru brzeskiego, hierarchowie dyplomarycznie przygo-
towali swoją owczarnię, więc og lnie rzeczbiorąc ztttlana obrządku na
cluzym terenie llie nastręczyła trudności' Dodatkowo sprzyjał temu fakt,
zc akrywrry r.rdział w życiu Cerlsvi wciąz jeszcze brała drobna szlachta

1lrawosławna, kt ra uświadamiała sobie zmianyw sytuacji religijrrej i po-
litycznej. Pozostaje dodać, że analogiczne Procesy przebiegały bezbole-
śrrie także na Białorusi.

'W ten oto spos b niemal przez cały wiek osiemnasty kijowska me-
tropolia unicka obejmowała osiem eparchii Ukrainy i Białorusi, p1źniej
zwanych diecezjami: kijowską metropolitaln4, połocko-witebską, wło-
clzimiersko-brzeską, pi sko-turowską' łucko-ostrogską, lwowsko-lralic-
ką (kt rej podporządkowane było takźe Podole), przemysko-samborską
i chełmsko-bełską. Początkowo metropolita unicki nie miał stałej rezy-
tlcncji, a od drugiej połowy)ilIIII w rolę tęzacząłpełnić R.adomyśl koło
Zy tornierza, gdzie rezydował korrsystorz metropolitalny - tlrząd admirri-
stracyjny i sądowniczy, zawiadujący sprawanri Kościoła. V/ przededrriu
pierwszego rozbioru Polski (1772) rnetropolia kijowska liczyła9300 pa-
rafii i około 4,5 mln wierrrych.

Jeśli chodzi o jej strukturę wewnętrzną i obrzędy liturgiczne' to po
soborze zamojskirn z 7720 r., na kt rym po raz pierwszy kwestie te zo-
stały poruszone, stopniorł'o dochodziIo do zna'cznej ich latynizacji.
W szczeg lności wprowadzono pewne zgodrre z katolickim kanonem po-
prawki do ksiąg liturgicznych i samego porządku liturgii, a także szereg
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czysto katoli ckich świąt. Zmian zlanł talrlźe wystr j wnętrza w cerk viach
(na przykład wstawiono do nich ławki), a nawet wygląd zewnętrzny du-
chownych, kt rzy zaczę|i golić brody' Z jednej strony zmiany te w Pe-
wien spos b oddalaĘ Cerkiew tlnicką od tradycyjnego prawosławia, ale

z drugiej _ sprzyjaly lepszemu porozumieniu między wiernymi obrząd-
ku greckiego a ich sąsiadami-katolikami; właśnie \M tym okresie zaczyna
być dosyć szeroko notowana tak zwana ,,dwuobrządkowość'': wierni obu
obrządk w zacrynająwzajemnie trar'mać swoje dzieci do chrztu, bez prze-
szk d zawierać związki małże skie, brać udział we wsp lnych nabożeIi-
swvach itd. Jednakże o ile osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu na|eżą

do niewątpliwych zasług obrządku unickiego (szczeg lnie jeśli wziąć pod
uwagę burzliwe, pełne konflikt w wewnętrznych życie społeczeIiswva
polsko-ukrai skiegoXVIII w.), o tyle bezwzględnie negatywną rolę ode-
grał fakt, że Kości ł unicki powoli, lecz nieuchronnie polonizował się
pod względem językowym. Na przykład' gdy liturgia tradycyjnie była
jeszcze odprawiana <po rusku>, to kazania i inne posługi cerkiewne stały
się już zazwyczaj polskojęzyczne, autom aty cznie doprowadzaj ąc PoPrzez
polonizacje kleru do spolonizowania wiernych. Co prawda twierdzenie
to jest prawdziwe rylko w odniesieniu do wyższego duchowieiiswva, po-
nieważ przeważająca część wiejskich księży, jak już zostało powiedziane
we wstępie do tego paragrafu, nie uległa wpływm polskiego języka i kul-
tury (a raczej jakiejkolwiek kultury gdyż poprawa organizacji Kościoła
na przestrzeni XWII w. nie zdołała dotrzeć do ubogich, niewykształco-
nych wiejskich duchownych, całkowicie zależnych od szlachcica - wła-
ściciela miejscowości, wchodzących w skład danej parafii).

Tak wyglądała sytuacja Kościoła unickiego w przeddzieri podziału
ukrairiskiego terytorium między Rosję i Austrię' Po upadku Rzeczypo-
spolitej losy unickich struktur kościelnych potoczyły się w r żny spos b.
'W imperium rosyjskim na mocy ukazu Katarzyny II w 1795 r. została zli-
kwidowana unicka metropolia kijowska wr^z z podporządkowanymijej
diecezjami, z wyjątkiem arcybiskupsnva połockiego, kt remu podporząd-
kowano wiernych, kt rzy pragnęli pozostać przy unii. R wnocześnie sil-
nie naciskano, aby ludność miejscowa przechodziła z unii na prawosła-
wie, oficjalnie traktując tę ludność jako ,,zawr cona pochlebsnvem i prze-
mocąz dobrej drogi do unii z wiarą rzymską''.'V/ ciągu dw ch-trzech lat
misjonarze, posiadający pełnomocnictwa Petersburga Przy czynnym Po-
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parciu rosyjskich władz lokalnych, stosując to agitacje antypolską, to Przy-
mus i szantaż,przyIączyli do rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na Kijowsz-
czyźnie, 'Wołyniu i Podolu około 4700 parafii unickich' W latach 1796-
1797 ustaliła się także nowa struktura administracji kościelnej na nowo
przyłączonych do prawosławia terenach' Powstały tam trzy eparchie pra-
wosławne : podolska, wołylisko-żytomierska i kij owska' Pozostaj e tylko
dodać, że w czasie tego 

''Powrotu 
do prawosławia" znaczna część wier-

rrych Kościoła unickiego, szczeg lnie spośr d drobnej szlachry i ducho-
wie swva, Przeszł^ na katolicyzm, nie akceptując prawosławia wjego ro-
syjskiej odmianie. Natomiast biorąc pod uwagę podporządkowanie ro-
syjskiego Kościoła prawosławnego interesom władry, a takźe pamiętając
o og lnych zasadach polityki Petersburga, tak zwanego <zjednoczenia>

r_rtrit w z prawosławnymi nie można ocenić inaczej, jak tylko jako jeden
z e ś rodk w ru syfi kacj i nowo przyłąc zony ch terytori w.

Inaczej potoczyĘ się losy Kościoła unickiego w tej części Ukrainy,
kt ra od 1772 r. na|eżała do Austrii' Dw r wiederiski, w przeciwielistwie
do petersburskiego, rozpoczął radykalne umacnianie pozycji unit w (staĘ
7^ tym nie tyle motywy czysto oświeceniowe, ile chęć zaprowadzenia po-
rządku na pulsujących anarchią rrowo przyłączolrych ziemiach).W 'I774 r.

ccsarzowa Maria Teresa ogłosiła deket, w kt rym zakazYwała uzywania
slowa <unital, zasąpionego od Ę pory Przez termin <grekokatolilol (ak
pisała, aby ,,skoIiczyć ze wszystkim, co może dać unitom pow d, aby uwa-
zeli się za gorszych od rzymskich katolik w''). V/tedy takźe, w l774 r', za-
lożono wWiedniu seminarium greckokatolickie (w 1783 r. zostanie ono
pod nazwą Seminarium Generalnego przeniesione do Lwowa). Syn i wsp ł-
wladca Marii Teresy,J zef II w 1775 r. zrlwnał w prawach duchowie snvo
l(ościoła greckokatolickiego ze szlachtą, co otvvierało drogę do parlamen-
tu.V/ 1781 r. J6zef II wydał znany edykt toleranryjny, kt ry zr wnywał
w prawach wiernych r żnyclr wyznaft - katolik w grekokatolik w pra-
wosławnych i protestant w. R wnocześnie rząd zadbał o uposazenie ma-
tcrialne duchowieristwa parafialnego, a od 1786 r. wprowadził obowiązek
tldprawiania liturgii wjęzyku miejscowym.'Wreszcie kulminacj4 austriac-
kiclr reform stało się przywr cenie w 1808 r. metroPolii halickiej.'V/szyst-
kic wymienione działania, wpisujące się w og lną polirykę Habsburg w,
7 : r Początkowa ną Pr zez J ze fa II, u czyrri ły z gal icyj s kiego duchowi eristwa

rlrcckokatolickiego wiernycl-r obroric w poliryki Wiednia i tronu wiederi-
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skiego, a z drugiej strony połozyły mocne podwaliny pod wzrost roli tego

duchowie swva w odrodzeniu narodowym zachodniej Ukrainy, kt ra

w niedłtlgim czasie przemieni się w nvierdzę ukrairiskości.

Na przestrzeni całego XVIII w. gł wną rolę w Kościele unickim
odgrywał utvvorzony w 1617 r. Przez metropolitę J zefa Welamirra Rut-
skiego zakon bazylian w (por. rozdział ry s 4).-W polowie XVIII w. na

terytorium Rzeczypospolitej istniało 148 klasztor w bazylia skich, w tym
122 naUktailrie, a wśr d nich tak duże, jak klasztor w Poczljowie' Der-
nraniu, Uniejowie czy Zydyczynie. Na synodzie zamojskim w 1720 r.

została przyjęta uchwała, zgodnie zkt6rą klasztory diecezji ukrai skich
tworzyły odrębną prowincję' tak zwaną prowincjQ opieki NMP (w prze-
ciwie stwie do białoruskich, nvorzących prowincję Ti. jcy Przenajświęr
szej). Ostateczne zalegalizowanie obu prowincji - koronnej (ukraiiiskiej)
i litewskiej (białoruskiej), zatvvierdzone brewe papieskim w 17Ę r., uwie -
czyło ponadsttrletni okres kształtowania się zakonu bazylian w, kt ry od
tej chwili miał nosić nazwę ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum
(OSBM) . Jego członkowie zostali wyłączeni spod władzy metropolity
i podporządkowani własnemu 1rierarsze - protoarchimandtycie, wybiera-
nemu na czteroletnią kadencję, na przemian spośr d kandydat wjednej
lub drugiej prowincji. Za jego rezydencję uznawano klasztor w Toroka-
niach na Podlasiu. Status samorządnej prowincji otrzymała także archi-
mandria w Strpraślu - jeden z największych i najbogatszych klasztor w
bazyliariskich. W przededniu rozbior w bazylianie, z punktu widzenia ich
liczebności, zajrnowali piąte miejscewśr d zakon wRzeczypospolitej, ustę-
pującjednyrrie tak dawnym zakonorn jak franciszkanie' jezuici, bernardyni
i dominikanie.w 1772 r. liczba członk w zakonu wynosiła 1258 os b.

Za najbardziej charaktery sty czną stronę działalności bazylian w
wXVIII w., obok opieki nad choryrni i niedołężnymi (kaźdy klasztor pro-
wadził szpital, przytułek dla sierot i aptekę), naleĄ uznać pracę na polu
oświary. Zostala onarozpoczętajr-rżw połowieXVIIw (por' rozdział Iv s4)'
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jednak do lat siedemdziesiąrych)G/III w. praca szk ł bazyliariskich przeważ-

nie ukierunkowana była na przygotowanie kadr kościelnych. Prowadzonoją
w seminariach diecezjalnych, utworzonych w oparciu o dawne szkoiy kate-

dralne we Włodzimierzu, Chełmie i Łucku, a także w nowych szkołach, za-

łożonych w Buczlczl (1712), Lwowie (1720), Humaniu (1766) i in.
R wnolegle w większych klasztoraclr (Krzemie cu, Hoszczu, Za-

horowie, Zamościu, Kamie cu, Winnicy, Poczajowie i in.) istniały klasy
dla nowicjuszy, czyli zakonnik w odbywających nowicjat. Zajęcia trwały
nieco ponad rok, słuchacze w tym czasie przechodzili kurs retoryki i fi-
lozofii - podstawowych przedmiot w dla opanowania sztuki głoszenia
kazaf;liczba takich uczni w nie byla wielka i wahała się między dziesię-
cioma a dwudziestoma osobami.

No*y ctap rozwoju szkolnicwa bazylia skiego przypada na ostat-

nie trzydziestolecie XVIII w ijest bezpośrednio związany z reformami,
rozPoczęrymi w 1773 r. Pruez Komisję Edukacji Narodowej. W szcze-
g lności zakres zajęć z łactny został znacznie zmniejszony, a na ich miej-
sce wprowadzono opr6cz języka polskiego (a na Ukrainie także cerkiew-
nosłowialiskiego) r wnież inne języki europejskie _ niemiecki, angiel-
ski, francuski i włoski. R wnocześrrie do program w weszły nie wykła-
dane przez jezuit w nauki matem^tyczno-przyrodnicze, a historia i pra-
wo miały być nauczane jako odrębne dyscypliny. Natomiast gl wną ce-

chą światopoglądową llowego szkolnicnva był fakt, że opierało się ono na

wolności jednostki, także w kwestiach wyznaniowych. Za zadanie szkoły
uznano nauczenie wszystkich słuchacry niezależnie od ich wyznania, pod-
stawowych cn t patriorycznych i moralności obywatelskiej. Spoglądając

w przyszlość możlra dodać, że kierunki nauczalria zaPoczątkowane przez
Komisję, po rozbiorach Rzec4lpospolitej były konrynuowane w szko-
łach Wile skiego okręgu Szkolnego, do kt rego aż do 1832 r. należała
cała prawobrzeżnaUkraina, a w oparciu o jedną ze szk l' tego okręgu _

Liceum Krzemienieckie - został za|ożony lJniwersytet Kijowski.
Zakon bazylian w od pierwszych dni nowego systelnu szkolnicwa

stał sięjednym z jego najakrywniejszych propagator w i realizator w. Na
przestrzeni lat osiemdziesiątych K/III w. powstaj4 bazyliariskie szkoły
parafi alne (elementarne), zazwy czaj trzyklasowe, a także cztero-sześcio-
letnie szkoły średnie, prowadzone według program w Komisji. wśr d
rrich szczeg lnie wyr żniała się szkoła włodzimierska (wizytatorzy Ko-
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ższychwarstl'v starszyzny kozackiej, mechanizm imperialnej Rosji zaczął
coraz szybclej wchłaniać autonomiczne ośrodki kozackie na lJkrainie
Hetmariski ej i S łobodzkiej or az na Siczy Zap or oski ej. Wygasani e <maze -
piIistwa> zbiegło się w czasie z okesem tworzenia monarchii absolutrrej.

Za pariswvem rosyjskim - ,,najbardziej upaliswvowionym i najbardziej
biurokrarycznym na świecie (według sł w Nikołaja Bierdiajewa) stała

P otężna, ki l kuwi ekow a tr adY cja r ozszer zania grani c.'W wyniku wys i łk w
zmierzających do ,,zbierania'' ziem ruskich, a Potem także sąsiednich,
obszar <trzeciego Rzymu> między kolicemXV i schyłkiem)ś/I w. wzr sł

z 43o tysięcy do 5,1 mln km2, co jednak stanowiło dopiero prolog do
rozrostu pa str,va-monstrum (dla przykladu: w 1914 r. obejmowało ono
23,8 mln kll:l2, czyli średnio powiękzało się codziennie o 80 km2). R w-
lrolegle zprzyłączaniem nowych ziem r sł także aparat rządzący, stop-
lriowo przemieniając się w ,,rzecz samą dla siebie'', mającą za cel umac-
llianie się drogą całkowitego uparistwowienia wszystkich sfer życia.

Reformy Piotra I nie zdołaĘ mimo intensywnego wprowadzania
zachodnich wzorc w do aParatu rządzącego _ szczeg lnie w armii, zmie-
rlić podstawowych zasad modelu wład'zy. Przeciwnie nawet' unifikacja

.yeszcze glębiej przeniknęła do wszystkich dziedzin - gospodarki, poliry-
ki, kultury religii, niszcząc wszystko to, co było odmienne i podporząd-
kowując życie każdego człowieka wyższemu celowi - pomnażaniu potę-
gi absolutysrycznego,,,dobrze urządzonego" pa snva' (Jkształtowane zo-
Stało ono według racjonalisrycznych zasad oświecenia, zgodnie zkt6ry-
lni niezbędnym warunkiem mądrego i sprawiedliwego porządku jest
wprowadzenie powszechnie obowiązującego, jednolitego Prawa. Na tym
tle szczeg lnie drażliwą anomalię stanowiły nowo zdobyte zachodnie re-
giony imperium, kt rych ustr j'społeczny opierał się na uznaniu r żno-
rodności podmiot w społecznych oraz na wsp łżyciu ,,ludu'' i ,,warstw
rządzących", kt re opierało się na dwustronnej umowie. Rozmaitości
ustroj w na nowo przyłączonych ziemiach ,,dobrze uTządzone" paristwo
r ll usiało przeciwstawić j ednol ity system administracyjny i centralną kon-
tl'olę pa stwa. Stąd los chcia1, że na Piotra I i jego następc w spadł obo-
wi ązek, j ak pisała wychw a|ana przez fra ncuskich przedstawic ie l i oświe-
t'crria XVIII w <Semiramida P łnocy> Katarzyna II, usunięcia <zuchwa-
lyclr marze > z gł6w nowych poddanych Rosji - Ukai c w, Białorusi-
r rćlw Litwin w, Polak w.
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ale i wśr d prawosławnych całej Ukainy'

$ 2. Wygasaflie drłtonomii kozackiej
nd IJkrainie pod Ttanowaniem rosyjskim'

Po porażce konryrruator w poliryki Mazepy, kt rą ostatecznie przypie-

.zęto*"ł, śmierć lub emigracja najakry'wniejszyclr przedstawicieli wy-
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Kozackiej Ukrainie sądzone byłojako pierwszejtrafić pod prasę uni-

fikacji (od ostatniego ćwierćwiecza XVIII w na tę drogę według nieco

innych scenariuszy wkroczą prawobrzeżna Ukraina, Białoruś, Litwa, Pol-

ska). Kozacka autonoma nie była Przygotowana do przeciwstawienia się

sprawnej machinie imperialnej. Na tle energicznych refortn Piotra I po-

zbawi ona trwałych struktttr kozacka demo kacj a wyglądała anachronicz-

nie, a czasu, kt ry umożliwiłbyjej naturalną ewolucję, rrikt nie zamlerzał

podarować. Przeciwnie, w Procesie likwidacji autonomii wykorzystano

te właśnie wady, kt re stanowiĘ Przyczynę słabości kozackich struktur

od chwili ich powstania - brakwsp lnej linii politycznej wśr d zwierzch-

ności, tarcia społeczne między st^rszyznąi niższymi warstvvami, skłon-

ność mieszczan do wsp lpracy zwładzą carską, wreszcie najzwyklejszy

brak prawnie unormowanego ustroju wewTlętrznego, kt ry opierał się

na <prawach i wolnościach zwykłycb, ale nigdy nie został uregulowarry

na drodze ustawowej. Działania unifikacyjne przebiegaĘ r wnocześnie

na dw ch plaszczyznach.Zjednej strony, krok po kroku ograniczano

pelnomocnicwva instytucji samorządowych, a z drugiej - rekompenso-

wano to ulgami dla uprzywilejowanych warsnv ludności (starszyzny t za-

możnego mieszczaIistwa), aby, jakpisałw I774 r. generał-gubernator Piotr

Rumiancew, ,,przywiązać ich do Rosji i wzbudzić Patriotyzm wobec

wsp lnej ojczyzny" .W ostatecznym rachunku rosyjska administracja osią-

gnęla oba cele' Spojrzeniu na przebieg i bezpośredrrie skutki tych zmian

poświęcony jest w}aśnie poniższy parlgraf.

Podziat adminis tracyjno-polityczny i obraz

sp ołecze s twa Hetma 'skiej Uktainy.

Poliryczrry i administracyjny ustr j Hetmanatu aż do jego likwidacji po-

zostawał w og lnyclr zarysach taki, jaki ustalił się zz czaslw Bohdarra

Chmielnickiego (por. rozdzial. V s1) Na czele stał hetman, władzę lo-

kalną sprawowali pulkownicy i setnicy, a organem doradczym przy het-

manie była Rada starszyzny generalnej - pisarz, sędzia, oboźny, esauł,

c h orąży i bui-l'czuczny' Wład zę wykonawczą sprawował a General na Kan_

celaria'W'ojskowa, a instancję apelacyjną dla sędzi w niższego szczebla_
pułkowych i secinnych - stanowił Generalny Sąd Vojskowy. oficjalna
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rc zydencj a he tmana i najwy ższy ch organ w adm inistracj i i sądownictwa
znajdowała się w Głuchowie (obecnie stolica obwodu sumskiego), do-
kąd została przeniesiona stolica hetma ska po zburzeniu Baturyna7.

Cała kozacka ludność Hetmanatu, podobnie jak za Chmielnickie-
go, była uważana za <<wojsko> ipodzielona na 10 okręg w-pułk w: ha-
dziacki, kijowski (położony na lewym brzegtt Dniepru, ze stolicą w Ko-
ziel cu), łubie ski, mirogrodzki, niżyriski, perejasławski, połtawski, pry-
łucki, starodubski i czernihowski. og lna|iczbażołnierzy, kt rzy <rw woj-
skowej potrzebieu musieli stanąć pod hetmarisĘ buławą, wahała się mię-
dzy 40 a 50 tysiącami (na przykład według danych z1723 r. wchwili
mobilizacji stawiło się 55 247 Kozak w - 16 540 piechory i 38 701 kon-
rrych). Zgodnie z takzwanymiĄrtyktłtanti reszetytowskimiz I7O9 r., przed-
stawionymi do podpisu Piotrowi I (co prawda nie zostały oficjalrrie za-
twierdzone), wojsko kozackie wchodziło w skład rosyjskich sił zbrojrrych
.jako część Ukrairiskiej Dywizji armii carskiej, ale nadal zachowywało
odrębność wyposaźenia, organizacj i wewnętrznej, system w zabezpie -
czeir i mobilizacji. Pod względem składu była to armia stanowa, w kt rej
słuzbę zbrojnąpełrrili dziedziczniewyłącznie właściciele <kozackich grun-
t w>. Byli oni zaliczani do stanu uprzywilejowanego i nie płacili podat-
k w oraz nrieli prawo swobodnego trudnienia się przemyslem i handlem,
w szczeg lności nader dochodową sprzedażąalkoholu. Kozacy podlegali

.;edynie.;urysdykcji starszyzny secinnej, pułkowej i generalnej. W przy-
padku mobilizacji każdy zdolny do noszenia broni żołnierz, wniesiony
do <kotnputu> (rejestru) swego pułku, musiał stawić się na miejscu spo-
tkania z <bronią, prochem, kulami, ołowiem>l, a w okresie pokoju na po-
Iecenie administracji wojskowej pełnić wartę na terenach pogranicznych
()raz Pracować przy budowie r6żnych umocnieri8.

Koszty utrzymania podczas marsz w i służby w czasie pokoju były
lliemałe. Jeszcze więcej kosztowało uzbrojenie (a Kozak przybywający

7Jakjuż była mowa' rczydencją lcwobrzcżnych hctman w byl początkowo Hadziacz,
;r potem Baturyn.

8 Tcgo ostatnicgo obowiązku nadużywano od czas w Piotra I. Na przykład w 1715
i 1721 r- na pracc pzy kanalach ł.adogi w czasic budowy Sankt-Petersburga wywieziono
20 tysięry Kozak w; na budowie Linii Ukrai skicj - systemu umocnic między Dnie-
prcm i Doricem o dlugości około 400 km - w przcciągu lat 1732-1736 pracowało ponad
25 rysięcy Kozak w itd.
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do punktu zbornego musiał mieć muszkiet, szablę, spisę, około kilogra-

ma prochu i do pięćdziesięciu kul). Tiadycyjnie drogie były takźe konie,

rymczasem każdy żołnierz miał posiadać dwa dobre konie określonej

wartości, nie wykorzystylvane do prac gospodarskich. Do pełnego lvyPo-

sażenia KozakanależalytakżewoTy z koIimi pociągowymi i woźnicą, słu-

żące do transPortu zapas w paszy, żylvności itp.

Nie każdy m gł sprostać takim obciążeniom, więc już od lat dwu-

dziestych )fiIIII w. rejestry stale pozostają ,,niedomknięte''. Dlatego na

mocy hetmariskiego uniwersalu 27735 r. Kozary zostali podzieleni na

dwi e grupy: zanożniejszą(<rwybornycb), na kt rą spadala właściwa s łużba

wojskowa oraz bi edniej szą (<podpomocnik w>)' ktlrzy musi eli dostar-

czać wojsku prowiant, broli, konie itd. R wnocześnie wyodrębniła się

jeszczejedna grupa pomocnicza <pidsusidk w>' ludzi należących do Ko-

zacwva,ktlrzy nie mieli własnego obejścia i mieszkali po cudzych dwo-

rach, ży1ąc <z własnego zarobku>, czyli najmujac się do r żnych prac'

Liczba r'żnych kategorii ludności hetmariskiej Ukainy w latach sześć-

dziesiąrych K/III w., czyli już w okresie likwidacji Hetmanatu, według

nieco zaokrąglonych szacunk w Zenona Kohuta wyglądało następująco:

star szyzn^ -2,4 rys iąca os b ;

duchowni, szlachta rosy-;ska i cudzoziemska, urzędnicy cudzo-

ziemscy i inni zwolnieni z płacenia podatk w - 11 tysięcy;

Kozacy:.
<wybornill _ 17 6 ty sięcy'
<podpomocnicp - 198 tysięcy,

<pidsusidki> - 80 tysięcy, inni - 1 rysiąc;

mieszczanie _ 34 rysiące;
chłopi:

w majątkach prywatnych - 465 rysięcy'
w majątkach rządowych9 _ 25 tysięcy,

irrni - 25 rysięry;
1.017.400 lu.dzi.
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Jakwidać z Przytoczonych danych, połowę ludności stanowili chło-
pi, przy czyrn zdecydowana większość z nich była już nie poddanymi
<Wojska Zaporoskiego>, czyli wolnymi chłopami, ale ludźmi podporząd-
kowanymi osobom prywatnym. Za tymi liczbami stał paląry problem
chłopski, o własnej lokalnej specyfice. Do początku X/III w. chłopi przy-
pisani do skarbu <Mojsko mogli wedle swej woli przechodzić na słuźbę
kozacką. Jedn akżc starszyzna, zainteresowana stabilnością ludności pod-
danej, zaczęła czynić ptzeszkody takim przejściom' R wnocześni e, o czym
jużbyla mowa, nieuchronnie zmniejszała się liczba wsi <rządowych>,

czylina|eżących do skarbu, kt rejedna za drugą wraz z ich mieszka ca-
mi przechodzlły na własność st^rszyzfty. Wielkiego rozmachu nabrało
r wnież skupowanie (grunt w kozackich> od zubożałych Kozak w,

czemu towarzyszy|o wiele nadużyć: przemieniaj4c dawnych Kozak w
w poddanych nowi wlaściciele uciekali się do przemocy, szantażu , przy-
musu. 'W niedługim czasie, zgodnie z logiką nowej praktyki społecz-
nej, pojawiła się kwestia zakazu wcllnego przemieszczania się chłop w.
'Wszczeg lności w 1761'r., zgodnie zrozkazem wczesnego hetmarra
Cyryla Razumowskiego, utrudnione zostaĘ przeprowadzki na nowe
miejsce: aby się tam osiedlić, należało przedstawić pisemną zgodę po-
przedniego właściciela.

Pogorszenie położenia chłop w, zauwaŻalne już od pierwszego trzy-
dziestolecia XVIII w., wywołało szczeg lną reakcje, kt ra w języku kan-
celaryjnym tamtych czas w nazryana była <poszukiwaniem kozactwa>

(<i skanije kozaczesNva>). Uszczuplenie kozackiclr sił zbroj nych, vfygod-
rrych dla imperium, bo niemal darmowych, zmuszało rząd carski do zaj-
trrowania w tej drażliwej kwestii takiego stanowiska, jakie było wygodne
w danym momencie (co prawda zawsze podkreślał on swoją rolę jako
<obrori'cy praw ludtr małorosyjskidgo> przed naduĘciami starszyzny). Na
przykład w 1723 r', gdy Piotr I potrzebował większej armii, wydał ukaz,
zgodnie z kt rym Kozacy zamienieni w poddanych mogli powr cić do
swego PoPrzedniego stanu, jeśli <poszukujący kozactwo przedstawi do-
kumenty potwierdzające, że ojciec lub dziad był Kozakiem. P6źniej,
gdy znikła potrzeba posiadania licznego kozackiego wojska, podobtre
clążenia chłop w (nawet znajdujące potwierdzenie w dokunrentach)
l.rczęly być oceniane jako <rozpusta> i<bezczelnośćll, i byly tłumione
ylrzez oddziały karne.

Razem:

' o majątkach <rządowychl patrz rozdziałY, $ 3. 'Wcdług szacunk w Mychajła Słab-

czcnki w połowic X\[II w. pozostało nieco ponad 'l0% wolnych wsi, a rcszta pozostawała już

prywamą własnością rodzin surszyzny; niekt rc z nichzarządzaly sctkami lub nawct rysiąca-

mi poddanych (ak na przykład Apostołowic, Razumowscy, Fołubotkowic, Skoropadsry)'
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,'Poszukiwanie kozactwa'' stanowijedną z charakterysrycznych stron

życia Ukrainy Hetma skiej: do chwili obecnej zachowały się liczne skar-

gi i podania, z:wiązane z tymi akcjami, w kt rych po raz pierwszy ,,prze-

m wiła'' we własnym imieniu niema dotąd warstwa chłopska. W szaleri-

czym pragnieniu zdobycia niezależności pojedyncze wsie lub nawet gru-

py wsi przejawiały niezwykłą stanowczoś ć, przez dziesięcioleci a walcząc

z oddziałami karnymi ijakby na mniejszą skalę powtarzając we własnych

losach tragedię zamierania kozackich <<wolności> pod naporem gigantycz-

nej machiny paristwowej. Na przykład mieszka ry wsi Kułahy i Suboto-

wyczi pulku starodubskiego opierali się pr bom uca7nienia z nich podda-

nych <mużyk w\', Przez ponad trzydzieści lat, od 1748 do 7]79 r. Analo-

giczna ',wojna'' 
we wsiach Fojewycze i Czołclriw tego samego pułku cią-

gnęła się w |atach1731-t749, a we wsiach Złodi;iwka, Piny i Uhrojidypułku

sumskiego na sąsiedniej Ukrainie Słobodzkiej -w latach 1713-1784 (sic!)'

przy czym zdobywajary wieś oddział karny musiał nawet użyć arrylerii.

Na losy Ukrainy Hetmaliskiej r wnolegle ze zmianami w statusie

społecznym ludności wpłyrvały także te reformy Piotra l, kt re miały na

celu ustanowienie kontroli paristwa w sferze gospodarki - handlu, prze-

mysłu i firrans w. Do wystąpienia Mazepy terytorium lretma skie nie

płac|ło 1eszcze podatk w do kasy pa stwowej. Pierwsze obciążenie, kt -
re spadło na tutejszą ludność po klęsce pod Połtawą według zasad stoso-

wanych w caĘm imperium, polegało na utrzymywarriu 8-11 pułk w car-

skiego wojska, od tej chwili ciągle tu stacjonuj4cych ,,dla ochrony spoko-

ju wewnętrznego i granic''. Polegało to na obciążeniu ludności bardzo

dużym podatkiem pieniężnym i pobieranynr w naturze _ zbożu, paszy

i żywności, i prowokowało także liczne nadtlżycia - zabieranie pod przy-

musem woł w i koni na potrzeby armii, rekwizycję podw d, wykorzy-

stywanie miejscowej ludności w charakterze pozostających na własnym

utrzymaniu woźnic w w obozach wojskowych itd.

ReformyPiotra I zadaĘ silny cios ukrairiskiemu handlowi, pod przy-

musem zamkniętemu w ramy og lnorosyjskich ograniczeri. Zakaz wol-
nego wyvvozu szeregu tak zwanych towar w <zakazanych>, czyli towar w
strategicznych i surowc w kt re należało zdawać do pariswvowych skła-

d w (ak konopie, wosk, potaż, saletra, zboże i inne) połączony byl z obo-

wiązkiem eksportu pozostałych wyrob w nie zwykĘmi, Przez wieki usta-

lonymi drogami przezRzeczpospolią i Austrię, a|e przez p łnocne porty

o sl ru N esrowtxczN,ą U rn'łl Na'..

rosyjskie, co zwiękzalo wydatki na transPort i w og le się nie opłacało

w związku z trudami dojazdu. ograniczenia handlowe przy imporcie to-
war w zagranicznych szybkowplynęły na sytuację miast' od tej pory mimo
woli zorientowanych na wewnętrzlry rynek rosyjski, a i to co najwyżej w roli
punkt w przeładunkowych surowc w zdązających do Moskwy iPeters-
br'lrga, bo stamtąd przywożono na Ukrainę gotowe towary Przenrysłowe -
teksrylia, papier, brori, wyroby z metalu - co szkodziło rodzimemu rze-
rniosłu. R wnocześnie założone z inicjatywywładz manufaktury pa stwo-
we, czyli fabryki, w kt rych pracowaliprzypisani do nich chłopi z okolicz-
nych wsi, podważały tradycyjne, zorganizowane w cechach rzemiosło.

Nakładając się na og lny rozkład życia miejskiego, spowodowany

,,starzeniem si ę'' tradycj i samorządu miej skiego na prawie nragdebu rskim
na terenach Rzeczypospolitej, działania Piotra I w ostatecznym rachun-
ku doprowadziły do tego, że chociaż na terytorium Hetmanatu istniało
około dwustu osiedli rypu miejskiego, to miasta (z wyjątkiem może Ki-
jowa) praktycznie zanikly i zostały zastąPione, według celnego określe-
rria Mychajła Słabczenki, ptzez ,,ich namiastkę _ miejsce jarmark w''.
Wskazują na to w szczeg lności niezwykle niskie wskaźniki zaludnienia.
Nawetw największyłn z ośrodk wmiejskich, Kijowie, liczba dom wwa-
lrała się w granicach 2,5-6 tysięcy, a w pozostałych centrach pułkowych
rrie przekaczała przciętlrie 400-600 dom w. Prawo magdeburskie, z kt -
rego korzystały takie ,,miasta'' (araczej duże wsie) byto traktowale Przez
wiadze kozackie bez na|eżytego szacunktt' Dlatego raz p o r 

^z 
wybuchały

konflikry między miejskimi organami samorządowymi a setnikami i puł-
kownikami, a w Kijowie _ hetmanami. Dobrym przykładern może tu być
przez wie|e lat ciągnący się sp r magistratu kijowskiego z hetmanami.
Ti.wał on od rząd w Iwana Samojłowicza do złożenia urzędu przez Cy-
ryla Razumowskiego. Spory wynikały z j akiejkolwi ek, często nieistotnej

Przyczyny, a towarzyszyły im długie skargi mieszczanna działaniawładz
kozackich, kierowane do cara iwojewod w. Tiaciły na tym obie strony_
i starszyzna, i mieszczanie, bo każdy konflikt stanowił dobry pretekst do
wtrącania się w sprawy miasta pod Pozorem <dobrego urządzenia> i stop-
niowego ogratliczania trprawnie insrytucji samorządowych.

***
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z represjami wobec towarzyszy Iwana Mazepy i r wnoczesnym ustano-

wienierir ścisłego nadzoru nad starszyzną' Jak pisał kijowski generał-gu-

bernator, książę Dymitr Golicyn:

,,Dla e zesiać najpierw wro_

gość trzeba' by we wszyst-

kich zy pozostajł z hetma-

ne1n eć będziemy o wszyst-

kich ich działaniach ['"]'''

,,Zegnę v*'am karki, aż i inni się złemią|luż nakazano zmienić wa-
'rr."rwy.r^i"i 

postępować z wami Po nowemu [podkr' N J ]"
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cza' a niedługo potem r wnież innych ,,spiskowc w'" aresztowanych na

Ukrainie i przywiezionych do Petersburga - mirogrodzkiego pułkowni-

ka Daniela Apostoła, generalnego esauła Wasyla Zurakiwskiego, general-

trego bu c z uczne go J akow a Łyzohuba, regenta Generalnej Kancelarii Woj -

skowej Dmytra Wołodkiwskiego i innych. Rozpoczęło się śledzwvo: więź-

niom groziło zesłanie na Sybir, a Połubotkowi nawet coś więcej' Na pod-

stawie dotrosu rodaka, a obecnie ,,najwyższego członka św. Synodu'' Teo-

fana Prokopowiczazarzucano mu ruliązk'l z Filipenr orlikiem. Rozstrzy-

gnięcie bylo niespodziewane. Pod koniec grudnia t724 r. w kazamatach

zmarł Paweł Połubotok (zostal Pochowany na fortecznym cmentarzu

cerkwi Sampsonija Pielgrzyma), a miesiąc p źniej zszedi z tego świata

r wnieżjego potęznywr gPiotr I. Po kolejnych dw ch tygodniach sprawa

została zamknięta, choć areszto1vanąst^rszyznę wr^z z rodzinami jeszcze

przez pewien czas trzyrn^no w stolicy jako zakładnik w.

Tragiczna śmierć Pawła Połubotka spowodowała, że już woczach

jemu wsp łczesnych wytvvorzyła się wok ł niego aureola heroicznego

poświęcenia w imię kozackiej ojczyzny. Zapewne w tym samym czasle

pojawiło się r wnież apokryficzne Przem,jwienie Połubotka, jakoby zwr -

cone do Piotra I, w kt rym nakaźny hetman śrniało rzuca carowi w oczy

oskarżenie o krzywdy wyrządzone Ukrainie, wtrąconej w,,nieuniklrio-

ne niewolnictlvo'" godne "azjatyckiego 
tyrana' a nie chrześcijariskiego mo-

narchy''' Przem wienie koficzy się Patetycznie :

,sĄem' że czekają nas kajdany i ponure ciemnice, w kt rych morzyć

nas będą głodem i uciskać zulyczaju, ale p kirn
jeszcze żpv - m wię ci pr nikniesz odpowiedzi

przed Kr lem wszystkich chmogącym, z^ zgu-

bę naszą i całego narodu!''

Altor Pęem,jwienia Pottbotka, jednego z najbardziejwyrazistych świa-

dectw wczesllych pogląd w na temat losu Ukrainy, pozostaje nieznany'

Samo Przetn 'wienie krążyło w kilku redakcjach: jedną po raz pierwszy

opublikował w Paryżu w swoich Roczni.kąch Matej Rosji (Ann.ales de la Peti-

te-Rtlssie) były attach poselstwa francuskiego w PetersburguJean Benoit

Scherer. Drugi wariant włączorro do wsponrnia nej już I7istorii Rustiw (stąd

pochodzi zacytowany fragment); kolejna redakcja w 1'822 r. trafiła do

Llistorii M atej Rosj i Dymitra Bantysz-Kamienskiego.

o s t t,u l,ąstol'w rczN,ą tJ rp,l t N.ą.. 345

***

Po śrnierci nastęPczyni Piotra, Katarzyny I (1727) Najwyższa Thjna
Rada, organ opiekuriczy przy carze-niemowlęciu Piotrze II, biorąc pod
uwagę zbliżającą się wojnę rosf sko-turecĘ, zmieniła polirykę wobec Ulaai-
ny. Miało to na celu ,,obłaskawienie tamtejszego ludu''lo. Kotrtrola nad Het-
marlatem znowu przeszIa z rąk Senatu do Kolegium Spraw Zagran icznych,
Kol egitrm Malorosyj ski e zostało zl ikwidowane.'V/ Głuch owie, 1, paździer -
fika 1727 r., w uroczystej oprawie, przy dopełnieniu dawnych ceremonii,
siedemdziesięcioletni pułkownik mirogrodzki Daniel Apostol został wy-
brany hetmanem. Niedlugo po wyborze pojechał do Moskwy." ko.o.r.-
cję młodego cara, wioząc ze sobą petycję o przylw cenie ,,clawnych wol-
ności''. odpowiedzią byĘ tak zwaneArtykuty rozłtzygające z 1728r', kt re
n ie przyvwacaĘ wprawdz i e Ukrainie <avol noś cill, jedn akże wprowadzaĘ
lzejszywariant podda snva niż narzucony przezPiotral za pośrednictwem
I(olegium Małorosyjskiego' I tak, hetman pod względem wojskowym na-
dal podlegał rosyjskiemu dow dztwu, ale rywilny rezydent, kt ry miał nie-
ustannie przy nim przebywać, pełnił funkcje nie <ministro z pełtromoc-
r1ictvvami zarządzającego, rylko <radcyll. Starszyzlrę generalną i pułkowni-
k w, wybranych przez wyższe kozactvvo, zawvierdzał car, jednak w kom-
Petencj ach hetmana Pozostało wyznaczani e s tarszyzny niższego szczebla,

735 r. i trwała d,o'!739 r.

ch oraz nicwielkic rczul-
la sig ządowi, ponicważ
i za źr dlo zaopatrzcnia
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kt rą miał dobierać osobiście' Zreorglnlzowany Sąd Generalny miał odąd

składae się z trzech UlKrairic w i trzech Rosjan, ale jego prezydentem był

hetman, a podstawę prawną stanowiĘ <prawa małorosf skio' Podobnie po-

dw jrra kontrola została wp

tu urzędy dw ch podskarbi

Daniel Apostoł, manewrujac m'

mi strukturami władry okazał się dalekowzrocznym i przezorn1łn poliry-

ki"m. Z"i.go kr tkich rząd w (zmarł w sryczniu 1734 r') udało się rozPo-

cząć (z c zę ści owo i prze prowad zić) szer eg prakrycznych przedsięwzi ęć'

maj ąrych naprawić .oz'h*i'''ą reformami Piotra I gospodarkę''W' s zcze-

g lrrościw |atach17

jątkacb, czyl'i re'nlzj
możliwość poznania

stołowijako pierwszemu z hetman

nans w poprzez ustanowienie dokładnego budżetu wydatk w administracji

..r't.rl*.j,'kt ry był pokrywany z dochod w z cła wywozowego (przpvo-

,o*., 
"gli.ri 

e'z Artykutałtti rozstr4gającytłti, przekarywano do rosyjskiego

Skarbu).

***

Po śmierci Daniela Apostoła (1734) wybory nowego hetmana zno-

wu zostały ws trzym^ne," p'łno*o"'icwva przekaz anoZarządovn Urzędu

Hetmaliskiego - nieco zlagodzonemu wariantowi Kolegium Małorosyj-

skiego. oficjllnie ogło.,o'io, że jest to rozwiązanie rymczasowe' ale zgod-

'i. ipo,rfr'i instrukcją wczesneJ carowej Anr-ry miało ono być ostatecz-

n.; kol".jrr" t".1rra instrtrkcja zalecaraszerzenieplotek' jakoby gł wną przy-

,rynąoirią;r"ir podatkowych prostych ludzi był hetman i zniesieniejego

wladzy przyrriesie PoPrawę sytuacj i

Zarząd składlł się z sześciu os b _ trzech Rosjan spośr d rrajwyżsrych

stopniem z rozlokowanej na terytorr rmi

c w-g"neralnegosędziego'general eral

go.'Wlwojej działalności Ztządnriał kie rtyk

i,,ri z 1728i., a n" posi'dzeniach, zgodnie z carskimi zarządzeniami' mieli

siedzieć wok ł stołu <w r rłrnościll - oficerowie naprzeciw starszyzrry' Co

ostl:u Nasrot wt:czrte U rnaw,ą...

prawda na tym ,,r wność'' się koriczyła, bo w rzeczywistości Ukainą rzą-
dzl|i przywidcy rosyjskiej tr jki - Początkowo lsiążę Szachowski, potem
kiążę Boriary ski i inni.

Jednakze Hetmanatowi, kt rego losy zostałyjuż, jak mogłoby się
wydawać, przesądzone, dane było raz jeszczeprzeĄć chwllenadziei. Ęm
razem Przyczyną staĘ się nie wielkopaliswvowe intrygi, |ecz romantycz-
na przygoda i uczucia nowej carowej Elżbiety 074I-1762), kt ra pota-
jemnie wzięta ślub z prostym Kozakiem ze wsi Łemeszi w ziemi czerni-
howskiej, Alekiejem Razumowskim (1709-1771)' Dzięki pięknemu gło-
sowi i zgrabnej postawie Aleksiej został wybrany spośr d innych parob-
k wdo kapeli dworskiej (w)ffIII w. w Petersburgu nie przemijała moda
na ukrairiskich muzykant w), gdzie poznała go Elżbieta, w wczas jesz-
cze car wna.w 17 44 r. carowa odbyla podr ż do ojęzyzny hrabiego Ra-
zumowskiego (rytuł ten rodzina Razumowskich otrzymała w 7744 r.),

pokłonila się kijowskim świąryniom i nader przychylnie przyjęła przed-
stawione jej w Głuchowie prośby starszyzny o przylvr cenie <dawnych

wolności>, w rym także instytucji hetmanatu.

Właściwy kandydat znal'az|. się od razu - młodszy brat Aleksieja Ra-
zumowskiego, Cyryl, kt ry miał w wczas zaledwie 16 lat. Dekoracyjne
hetma swvo nie wymagałojednak pośpiechu, więc młody hrabia udał się

w zagranicznąpodr6ż edukacyjną pod opieką swego nauczyciela Grigo-
rija Tiepłowa' Ęmczasem Ukaina została szczodrze obsypana carskimi
łaskami:jej terytorium uwolniono od stacjonowania armii, a mieszka -
com zezwolono tra prowadzenie wolnego handlu zbożem;w 1745 r. Przy-
wr cono metropolię kijowsĘ (przekształconąw 7722 r. w arcybiskup-
stwo z mianowalrym przez Petersburg hierarchą); wreszciew 7747 r. ogło-
szony został carski ukaz o h.etmanie w Mabrosjiuedle dawnychpraw i ztuycza-

7dru. Na Początku marca 1750 r. w Głuchowie, wielce uroczyście, z zacho-
waniem dawnego ceremoniału Z2-|etni Cyryl Ra.zumowski został zaocz-
llie ,,wybrany'' na hetmana' a carowa z tej okazjinadała mu stopie genera-
la_feldrnarszałka i w dworskiej cerkwi w Petersburgu wręczyła insygnia
Iretmariskie: chorągiew, buriczuk, pieczęć wojskową i srebrne litaury.

Jednakze na tym koriczy się teatralna strona carskich działa , ponie-
waz młody hetman okazał się nie tak zn w bezwolną igraszką w rękach
l 
)e tersb u rga, j ak można s ię bylo sp odz i ewać. Za jego r ząd w (17 50 - 17 64)

l Ietmanat przeżył ostatnią pr bę Przystosowania się do nowych porząd-

l
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k w bez utrary (cJvolności>. Kierunek rych działa wyznaczy|y cechy cha-

rakteru samego Razumowskiego.'Wychowany na dworze PetersbLlrskim
i zlączony więzami rodzinnymi z najwyższą arystokracją rosyjską dziękl

małże swvu z krewną carowej Katarzyną Naryszkiną, uważaŁ oczyłviście

Ukainę za część imperium rosyjskiego, jednakże pod kontrolą miejsco-

wych władz, czego gwarantem miałby być on sam' Chęć odegrania zna-

czącej roli na lJkrainie widać wyraźnie wjego działaniach dotyczących

rozbudowy stolicy hetmariskiej. Głuch w należał do sporych miast (jak

pisałjeszcze w 1703 r. rosyjski pielgrzym Iwan Łukjanow,wśr d mało-

rosyjskich miast trudno drugiego takiego miasta szukać; budynki i życie

lepsze tu niż w Kijowie'').Jednak Razumowski zdecydował się przenieść

swoją stolicę do Mazepi skiego Baturyna. Tu właśnie, na malownicz-
nym stromym brzegu Sejmu, petersburski architekt, Anglik Charles Ca-
merotl wybudował na zam wienie hetmana wspaniały pałac - perłę ar-

chitektury klasycystycznej (jego centralna część zachowała się do dziś)'

a'V/łoch Rinaldi założy| otaczający go park. Do projektowania w Batury-
nie <narodowych budynk w) zaproszono najbardziej znanych nadwor-

nych artyst w- Kwasowa, Aksamitowa i Starcewa (z powodu likwidacji
Hetmanatu ta część projektu zostala zetrzyrnana na etapie Prac przygoto-

wawczych). R wnocześnie hetman planował otwarcie w swej nowej sto-

licy uniwersytetu; drugim uniwersytetem miała stać się zreformowana

Akademia Kijowsko-Mohyla ska.

Pr by uczynienia z Baturyna,'małego Petersburga'' logicznie wsp ł-

brzmiąz dążeniami Razumowskiego do wydzielenia drog4 prawną ukai -
skiej arystokracji, pochodzącej od starszyzny kozackiej. Tendencje do utoż-

samiania się z dawną szlachtą były zauwzżalne wśr d kozackich przy-
w dc w juź wokresie rząd6w Mazepy (por wnaj rozdzial ! $ 3), ale

dopiero w czasach młodego hetmana przybrały one prawnie określone

kztałry. W projekcie kozackiego kodeksu Prawa' zatytułowanegoPrawa,

vedtlg kt rych s4dzi się nar d natorosyjski, przewidywano, że wszyscy woj-
skowi w randze setnika iwyższej, a także wszyscy <szlachetni wojskowi
towarzysze> i duchowie stwo mieli zostać uzn^ni za <szlachtęu, kt rej

przysługiwałyby prawa przewidziane przez Statuty litewsbie dla os b sta-

nu szlacheckiego. ożywienie zatartej, jak mogło by się wydawać, przez

długotrwałe używanie frazeo|ogli Statutłiw miało podtekt głębszy niż tylko

prawnicza kazuisryka. Pragnienie uzyskania statusu (szlacht}Ą) niespodzie-

o s t t'u Nl srow rccz N,ą U xlł,l t N l...

wanie ujawrriło fakt, że starszyzna kozacka zachowala o wiele ściślejsze,
niż można się było spodziewać, związki ze swoją kołyską polityczrrą _
Rzecząpospolitą. Wyobrażenia na temat sprawiedliwego porządku, praw
izada elit, sposob w iclr wewnętrznej organizacji, kt re można odna-
|eźćw wczesnych tekstach, są żywcem przeniesione z praktyki Rzeczy-
pospolitej, w}ącznie z pojęciern <sz|achectwo ,ty|e że rozumiano pod nim
już nie arystokrację (staroźytnąD, rodową, lecz wojskową, należącą do star-
szyzty kozackiej.

Kolejnym nowym r*ryczajem, podkeślającym terrdencje do,,uszlach-
ceni a'' (Jkrainy He tma skiej zgodnie z dawnymi wzorami, było zwoływa-
nie zjazd w starsryznyw Głuchowie dla om wienia najważniejszych spraw,

co wsp łbrzmiało z prakryką szlacheckich sejrn w. Na przykład we wlze-
śniu 1763 r. taki właśnie zjlzd,w kt rym wzięło trdział około sttr <szlachci-

c w> - członk w stltszyzny średniej i wysokiej rangi zc wszystkich puł-
k w, zaaprobował wspomnianą reformę sądownicwva.Jeden z jego tlczest-

nik ww mowie, kt rej zapis zachował się, m wiwprost o potrzebie wpro-
wadzenia ,,sejm w'' lub ,,rad generalnych'', aby odrodzić ,,siłę naszego szla-
checwva".

Typo*y dla starszyzny czaslw Razumowskiego obraz świata w cha-
rakterysryczny spos b przejawia się w poemacie tłumacza Generalnej Kan-
celarii Wojskowej Semena Diwowycza Rozmoua Wielkorosji z Matorosj4,

noszącym datę 1762 r.Wspominającwojenne zasługi Kozak w, Diwowycz
szczegllnie podlo_eśla, że starszyzna kozacka to ludzie ,,nie bez szlachet-
nych rang''' kt rzy w niczym nie ustęPują arystokacji rosyjskiej, choć na-

ą^vają siebie inaczej.Jest tojednak sprawa drugorzędna, bo,jak podkreśla
autor, lJkraina przeszla pod władzę cara rosyiskiego ,,dobrowolnie'' i dla-
tego jej status jest r wny statusowi Rosji.

Poszukiwanie argument w, mających według sł w Zenona Kohuta
,,znaleźć d|a Ukainy miejsce wewnątrz więkzej tożsamości rosyjskiej'',
nie było niczym nowym (PatrzrozdziałV s 4) Natomiastwysunięcie na
pierwszy plan starszyzny-(szlachty)l w roli rzeczn1ka Hetmanatu świad-
czyło o pojawieniu się dosyć wyraźnej opcji polirycznej, opartej na lojal-
ności wobec cara, ale z jednoczesnym podkeśleniem faktu, źe Ukrainę
i Rosję łączy ty|ko berło wsp lnego władcy, podczas gdy przyw d cę, rząd,
granice terytorialne i finanse Hetmanat ma własne. Perycja do carowej'
trchwalona na radzie w Głuchowie, w kt rej kładziono nacisk na przy-
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wr cenie oparrych na ttmowie stostrnk w między carem i lJkrainą na

podstawie '4rĄtkutriut Bohdana Clłnietnicki'cgo, całkiem wyraźnie świadczy

o takiclr właśnie poglądach. Do radykalnych innowacji głuchowskich

debat nalezał takźe otnawiany txm projekt przyzlłnia rodowi Razumow-

skich dziedzi cznego hetmarrstwa, podpisarry przez pułkowrrik w i część

starszyzny getrerahrej.

Wydarzenił w Głuchowie, o kt rych starannie donieśli carowej ki-
jowski general-gubernator Fiodor Wojejkow i metropolita kijou'ski Ar-
sen iusz Molrylaliski, wywołały w Petersburgu zaniepokoj enie. Dlate go

w styczniu 1764 r' lretmalr otrzyrnał nakaz stawienia się w stolicy w celtt

z|ożenia wyjaśr-rie i oprrścił Głuch w _ jak się okazało na zawszel| . Na
żądanie Katarzyny II Cyryl Raztrrnowski, uprzedzony przez swyclr wply-
wowych dworskich przyjacill, że op r byłby niebezpieczny, pod konicc
lutego 1764 r. podpisał dobrowolne zrzeczenie się hetma stwa (w rra-

grodę za lojalność otrzymał ponvierdzenie nadanych mv Przez Elżbietę

wielkich majątk w na Ukrainie isporą dożywotnią pensję). lJkazern

z 10 (21' nowego sryIu) listopadaI'764r. ogłoszono zniesienie urzędu het-

mxna, a władzę przekazatro nowo utworzonemu organowi - Kolegiurn
Małorosyjskicmu (tradycyjnie trazywa się je Drugim Kolegium Małoro-
syjskim). 

.W 
skład Kolegium miało wejść czterech wyższych ofice r w ro-

syjskich i czterech przedstawicieli starszyzny generalnej, a prezydentem

i r wnocześtlie generał-guberlratorem kraju mianowano hrabiego Piotra
Rumiancewa, kt ry w kwietniu 1765 r. niemal na ćwierćwiecze osiadł

w Głuchowie. Co charakterystyczne' zgodnie z zastrzeżeniem cat'owej,

Ukrai cy i Rosjanie na posiedzeniach Kolegiurn mieli zasiadać nie na_

przeciw siebie (ak za czaslw Zarządl Urzędtr I{etma skiego), ale rra

przemiatl, aby wśr d starszyzny nic powstawalo ,,nietnoralne mnietna-

nic, wedle kt rego uważaj4 się za nar cl, od ttrtejszego [czyli rosyjskiego

- N J ] całkowicie odmienrry''.

rI Cyryl R:rzumowski rcsztę życia spędziI w Pctcrsburgu iza grallicatni lłos-ji l)o-
picro w ostłtnich latach życia powr cil na Ukrłirrę. Znrarl w 1803 r. w BaturyIlic; zosat
tłlll pochowalry, w ukoticzollc.j w tyt]l san)ym rcrku ulrtlrdowancj prz'cz sicbic ccrklvi
Znlarchr,vystania Prrlskicgo, kttira isnticjc do dziś (proclry ltctmarr:l w poszukiwaniu kosz-
rowności zoscaly rozsypalrcjrrż w człsacb rldzicckich, więcjego gr b się nic zachorval)
Micjscowc przckazy łączą obtr błruryriskich hctlnall(;w - Mazcpę i Rozunrowskicgo _ i glo-
szą, źe ccrkicw ztlstata zbttdowana z ccgicł pochodzących z tak zrvatlcgo uslupa Mazcpyu -
wicży ocalałci po pogroltlic I3aruryrla w 'l7()|] 

r.

o stt:ul:l,ąsrowtpcz,t łl U xn,ł N,l'..

Spośr d inIlych zalece Katarzyny II warto zwr cić uwxgę na te,
w kt rych zwracala uwagę Rtlmiancewa lra konicczność wykorzerliania

,,wewrrętrzllej r-ricrrawiści'' Ukrairic w do Rosjarr, ł także pilnego obser-
wowania nastroj w Prostego ludu, aby przeciągnąć go Ira swoją stronę'

Jcśli zaś cllodzi o likwidację odrębnycli cech lniejscowego ustt'ojtr' to zJ-
'lecała clzialać powoli i ostrożnie' Jak pisała carowa w jednej ze swych irl-
strukcj i dla proktlratora Senatu, księcia Al eksendra'W1aziemskiego:

,,Mala Rosja, Liflandia [Łowva] i Finlandia IKarelia] to prowincje, kt l'e

rządzą się darowanytli im plzylvilejalni' Byloby niewlaściwie tlaru-
szać od razu te przyrvileje, ale też nie można uważać tych prowincji za
obce i obchodzić się z nimi_jak z obcymi ziemiami, byłaby to gltlpota.
Te prowincje ['..] trzcba zręcznyrni sposobami doprowadzić do
tego, aby zrusyfikowaly się i przestały oglądać się wstecz' Gdy
w Małorosji nie stanie hetmana, trzeba starać się, aby zapo-
mniano czasy i samą nazwę hetman w [podkr N J l''.

Rtlmi an cew r ozpoczął rządy od przeprowadzenia w l atach 17 65 - 17 67

całościowego przeglądtr gospodarki I{etnranatu, podczas kt rego wyko-
trano spis ludności, szczeg łowo opisano właslrość ziernską oraz majątek
każdego gospodarza itd' (materiały tak zwanego opisu Runriancewa, za-
chowane do dziś, obejrnują porlad tysiąc tom w). R wnolegle Rumiatr-
cew zaPoczątkowal serię potajemnych dzja|a ,, wybierając na odpowie-
dzialne stanowiska zwolcnnik w nowego porządku i r wnocześnie po-
przez nadawanie irnperialnych rang i przywilej w zamlerzał rozbudzać
,,patrioryzrn wobec wsprilrrej ojczyzny'' i wspierać integrację szlachty wy-
wodzącej się ze starszyzny ze światem arrystokracji rosyjskiej'

Początek woj rry rosyj sko-turecki ej 1768- 1 7J 4 r. nieco zah amował re-
forrnatorskie działarria generał-gubernatora' mianowxnego gł wlrodowo-
dzącym arrni i rosyj ski ej. Jednak po u danytn zakoIiczeniu woj ny 12 pozosta-

|2 Wojnł z.akoi'lczyła się w 1774 r. pokojcrn w Ktlczuk-Krinardzi, zgodnic z kt ryl.l-l
Rosja otrzynlala część wybrzcża Morza Czarncgo, a Chrnat Krymski ogłoszono niczalcż-
nynlodT[rrcjilwrcnspos bfaktyczIrictrafiłorrpodkontrolęcarycy.W1783r.rządrosyj-
ski sprowokowal rla Krynlic spory wc\vnqtrzltc, ostatccztlit' tlsrlwając z trontl ostatnicgo
challa Szalrin Gcrcja i przyłączając Krynl do zicm inrpcriunr. Na tcn okrcs przypadawiclka
fala cnligracji z Krymtr do T|rrcji. Spośr d okolo 40() tysrccy ludności krymskicj w1'jcchłlo
prlwic 2(X) rysięcy Thtar w, a kolcjn ych 40 tysięcy cll rzcścljan w 'l 77t3 r przyln Llsowo przc-
sicdlono z Kryrnu w okolicc Azorva.
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łości partykularyzmu, zachowane jeszcze n^ ukrairiskich krafrcach impe-

riur-rr, utraciły w oczach rządu jakikolwiek sens. Dlatego w 1775 r. została

zlikwidowana Sicz Zaporoskr , o czymjeszcze będzie mowa dalej' a na mory
ukazu z 16 września 1781 r. rra terytorium Ukrairry I'Ietmarlskiej w mie.;-

scu dorychczasowych pułk w wprowadzono Małorosyj skie Generał-G u-
bernatorstwo, składające się z trzech grrberni lub namiestrlictw: kijowskie-
go, czemihowskiego i nowogrodzko-siewierskiego, zorganizowanych zgod-

nie z przepisami imperia lne go P raw a o gtłben inch.W sto|icach gubernii i mia-

stach powiatowych (każda z gr.rberni była podzielona na 11 powiat w) utwo-

rzono instytucje administracyjne i sądownicze na wz r działĄących już
w całej Rosji. Pozostałości organ w władzy odmiennych od powszechr-rie

obowiązującego w całej Rosji wzoru - Kolegium Małorosyjskie, Sąd Ge-
neralny orazwładze pułk w i sotni przestały po prostu istnieć.

Dwa lata p6źniej,3 maja 1783 r. wyszedł ukaz carski przypisujący
chłop w do miejsca pobytu z czaslw ostatniej rewizji z 1782 r. i zabra-

rriający im porzucania swoich pan w. Wreszcie ukazem z28 czerwca
1783 r. wmiejsce pułk w kozackich utlvorzono dziesięć pułk w kon-
rrych (tak zwanych <karabinierskich>) arrr'rii regularnej z sześcioletnim
okresem slużby. Mianoje formować zbyłych Kozak w, od tej chwili na-

zywanych <pa stwowymil chłopami i zobowiązanych do pełnienia służ-
by wojskowej na zasadzie poboru trzech rekrut w spośr d każdych 500

os b. Starszyzna, na kt rą także rozciąga|a się moc tego ukazu, otrzymała
rosyjskie <rangi> zgodnie z tabeląl3. Na przykład pozostający w wojsku
pułkowi esaułowie i chorążowie stawali się odpowiednio rotmistrzami
i porucznikami, a przechodząc w stan spoczynku otrzymywali (rangę')

o szczebel wyższą - premier-majora, sekund-ma.';ora itd. Thk sam o otrzy-
mywali <rangill r wnież i ci spośr d starszyzny, kt rzy postanowili po-
święcić się slużbie cywilnej w stopniach <koleżskich> (kolegialnych) ase-

sor w, radc w tytularnych i in. Zna|az|o się niewiele os b, kt re odm -
wiłyby przyjęcia (jak pisał jeden ze wsp łczesnych - ,,z powodu przywią-
zania do małorosyjskich godności'') nowych tytuł w. Do 1'784r', czyli do

l] Mowao Thbeli rang-ustanowionym przcz Piotra Iw 1722 r. porządku odbywania
s|lżby przez urzędnik w pa stwowych. Tabcla ustanawiała 14 <rangt (stopni) w trzeclr
grupach: wojskowi, cpvilni idworzanie, co łączyło się zprzynalcżnością do stanu szla-
chcckiego.
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ko ca okresu, na kt ry zaplanowano tę akcję, absoluttra większość star-

szyzny kozackiej jtlż otrzymała nowe rytuły (<rangi>) i została tym sa-

m)łrr zr wrranaw prawach ze szlachtą rosyjsĘ' V/ taki oto spos b w 1785 r.,

gdy ogłoszon o z:nany carski manife st Cramota o prawach, tuolnośtiach i do_

brarh szatpwnej rosyjskicj szlacltry, w kttirym po raz pierwszy zagwaranto-
wana została nietykalność osobv, majątku i czci oraz Prawo do swobod-
nego wyjazdu i wjazdu do kraju orxz safttorząd regionalny, elity kozackie

musiałyjuż rylko formalnie udowodnić swoj4 przyna]eżność do szlachty
<wedłrrg praw małorosyjskicb, czy|iwykaz ' że kt ryś spośr d przod-
k w kandydata do szlachty rosyjskiej'' należał do starszyzny lub pocho-
dził ,'nie od tutejszego Prostego ludu", ale od ,,polskiej szlachty' zza

Dniepru. W wyniku łatwości trdowodnienia,,szlaclreckiej'' przeszłości
w koricuX\{II w. na terenach dawnej Hetmairszczyzny odsetek szlachty

był znacznie wyższy niż w innych regionach irnperium, obejmując, łve-
dług szacunk w Zenona Kohuta, okoLo 23-25 rysięcy os b.

Dążenie starszyzny kozackiej do zapewnienia sobie miejsca w po-

siadających prestiż społeczny strukturach imperium rosyjskiego nie wy-
kluczało innych pr b zaradzenia przenrianom we własnej ojczyźnie ' Sze-
rokim polem działania stały się tu w szczeg lności prace Komisji do opra-
cowania projektu nowego porządku i rad o sposobach osiągnięcia po-
wszechnego dobrobytu, swvorzonej przezKatarzynę II w 1766 r. dla re-
formy prawa rosyjskiego. Jak wiadomo, ostatecznie nic z reforrny nie
wryszlo i w 77 69 r. pod pretektem rozpoczęcia wojny rosyjsko-tureckiej

Komisja została rozwiązana.Jednak mające burzliwy przebieg wybory do
niej (rylko z Ukrainywybrano 34 posł w: po 11 spośr d starszyzny i sze-
regowego kozactwa, 10 spośr d mieszczan, dw ch zZaporoża), a szcze-

g lnie ułozone przez wyborc w <nakazyll świadczyły' jak ż1rve sąw I_Iet-

manacie, o czym z rozdrażnieniem pisał Rumiancew, ,,miłość do swojej

ziemi'' i tęsknota ,,do sposobu rnyślenia minionych czas6w".

Punktem wsp lnym wszystkich ,,lrakaz w" dla uloai skich posł w
było żądanie powt rzenia umowy' na podstawie kt rej ,,lretman Bohdan
Chmielnicki z całym narodem małorosyjskim przystąpił do pa snvawiel-
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korosyjskiego''. Co prawda, czując nad sobą rękę generał-gubernatora,
wyborry ośmielili się starać o przyvw cenie hetmaiiswva jedynie wjed-
nymz <nakaz wl - od szeregowych Kozak w pułku pryłuckiego.W Po-
zostałych instrukcjach ograniczono się do postulatu Przestrzegania daw-
nych obyczaj w i praktyki sądowej, w szczeg lności Stąttłt w litewskich,

o kt rych wspominano bard zo często. Charakterysrycznym dla tego oke-
su dokumentem jest rozprawa, napisana przez tlumacza petersburskiej
Akademii Nauk, posła starszyzny pułktr łubieriskiego, Hryhorija Połery-
kę i nosząca tytu| Rozpratua hktotyazna: na jakiej podłąuie Mata Rosja byta

pod R-zeczpospolitą Polską i na jaki uarunkach poddata się rosyjskim carom,

i patrioĘezne qlśli o Ęn, jak możłn jq teraz urz7dzić bez naruszania jej pralu
i wolności, aby ĘIa z kotzyścią dla pa stlua rosyjskiegola . ,'Korzystne'' rządy
na Ukrainie powinny, zdaniem Połeryki' skupiać się całkowicie w rękach
<szlachry>, posiadającej prawo do mianowania spośr d siebie urzędni-
k w na podstawie wolnego wyboru, ustanawiania, znoszeniai poprawia-
nia prawa na swoim terytorium, wyznaczania podatk w i innych obo-
wi ązk w wobec palist''Va.

Ządania r6żny ch grup spolecznych ukrairiskich wyborc w zbiegały
się w jeszcze jednym punkcie, doryczącym oświaty. Narzekając na upa-
dek szkolnict';va i podkeś|ając, że 'w tutejszym narodzie osobliwa ku
naukom skłonność iochota''ls, starali się oni o zezwolenie na otwarcie
dw ch uniwersytet w z drukarniami, o wsparcie Akademii Kijowsko-
Mohyla skiej i Kolegium Czernihowskiego, o zalożenie gimnazjum dla
dziewcząt, zniesienie cenzLlry na książki i in.

Reakcja Katarzyny II na strumie ukrairiskich inicjatyw była spo-
kojniejsza niż zdenerwowanego,,fałszywymi republikariskimi myślami''
Rumiancewa.Jej szacunki okazaĘ się słuszne: ,,pożądanie tytuł w, aw szcze-
g lności nagr d'' było silniejsze niż dążenie do autonomii.Jest to dobrze

|a ldcc Rozpraury hLstorytznej Żostaną z czascm wyrażonc w publicysrycznej formie
wc wspomniancj ivżIIistorii Rus lł, co dało wielu historykom podstawy do uznania Połcty-
ki za autora tcgo urlvoru. wcdług innych hipotcz m gl nim być jego syn, V/asyl lub mający
silną pozycję na dworzc carskim kanclcrz Katarzyny lI, Alcksandcr Bczborodko.

15 Na połowęXVIII w rzeczylviścic przypada szczcg lnic duża liczba podr ży po-
szukujących wicdzy mlodych ludzi poza granice Ukrainy - na uniwcrsytcry Nicmicc' Szwc-
cji' Francji i in. Dlatcgo w ,rnakazieu starszyzny głuchowskicj wspomina się, żc ,'inni, dzic-
ci swojc wysyłając w obce krajc, ubożcją'', alc wiclu 

''nie ma ku tclntl sposobności''.
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widoczne na przykładzie bezkonfl iktowej likwi dacj i pozostałości ustroj u

kozackiego w latach osiemdziesiątych K/III w. Nie wiemy, jak starszy-

zna oceniała te wydarzenia w poufnych rozmowach Prywatnych. Wśr d
powszechnie znanych opinii pozostały rylko niewyraŹne ślady jedynego

prawdziwego przejawu oporu' związane zpodr6żąw 1'79I r. do Prus
modnego w petersburskich salonach Poery syna pułkownika mirogrodz-
kiego, \Vasyla Kapnista.'W imieniu myślących podobnie jak on, Kapnist
mial nawiązać kontakry z kanclerzem Ewaldem Herzbergiem, aby łvy-
sondować możliwość wsparcia przez Prusy onvartych wystąpieri antyro-
syjskich na Ukrainie. Misja Kapnista jest osnuta tajemnicą; w raporcie
katrclerza dla kr la Prus znajdują się o niej następujące wiadomości:

,,Twierdzi, że posłali go mieszkaricy tego kraju, doprowadzeni do osta-
teczności Przez tqenię,jaĘ rząd rosyjski, aszczeg lnie książę Po-
tiomkin nad nimi sprawuje, orezże pragl,ął wiedzieć, czy w przypad-
ku wojny mogą spodziewać się protekcji Waszej wysokości - w takim
prą,padku spr bują zrzucićjarzmo rosyjskie. M wi, że był to kaj
dawnych Kozak w Zaporoskich, kt r)'rn odebrano wszystkie ich przy-
wileje, rzucając ich do n g Rosjan [...]''

Warto dodać, że kanc|erz odpowiedział na propozycję Kapnista
w spos b wym1jający, obawiając się prowokacji i nie chcąc narażać się na

konflikt z Rosj4. Jak dotychczas' historyry nie dysponują szerszymi in-
formacjami o ludziach, w imieniu kt rych Kapnist prowadziłwspomniane
rozmowy ani też o poprzedzających je wydarzeniach.

Ukruina Stobodzka.

Sławny ukraiIiski filozof Hryhorij Skoworoda wjednym z|ist6w nazy-
wa Małorosję, czyli Ukrainę Hetma sĘ, swoją (matką)' a Ukrainę Sło-
bodzką - <ciotĘ>. Wydaje się, że ta Przenośnia wyjątkowo dobrze od-
zwierciedla pokrewne, ale nie jednakowe losy dw ch kozackich teren w
_ starego i nowego, <słobodzkiego>, kt ry od połowyX/II w. powstał na

terenach dawnych Dzikich P l za pograniczym Putywlem. Przesiedleri-
cy z ogarniętego wojent1ą pożogaNaddnieprza, Podola i V/ołynia przy-
bywali tam, oPuszczając rodzinne okolice całyrni wsiami, a nawet okrę-
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gami: według szacunk w Dmytra Bahalija w latach osiemdziesiąrych

XWII w na pustych dorychczas przestrzeniach mieszkrło ponad 990 rysię-

cy ludzi, wśr d kt rych absolutllą większość stanowili koloniści z Ukrai-

ny, Przy czym około połowę z rich zdriczano do <<rvojskowych obyrvate-

lil, czyli byĘch Kozak w.

Większe grupy przesiedle c w, przybylva'jące zza Dniepru do swo-

jej nowej ojczyzny, od razu budowały umocnienia, kt rc dzięki dopły-

wowi ludności miejskiej _ kupc w i rzemieślnik w _ przemieniały się

w miasta (Ostrohozk, Ochryrka, Chark w, Strmy i in.). Mniejsze gruPy

osiedlały się w zakładanychprzez siebie wsiach, a ponieważ osiedla te były

zwolnione od placenia podatk w, zgodnie z dawną ukairiska tradycją

nazywano je <słobodamill' co dało też nazwę całemu rozległemu obsza-

rowi, rozciągającemu się na terenie wsp łczesnej ziemi kurskiej, biało-

grodzkiej i woroneskiej, należących obecnie do Federacji Rosyjskiej, oraz

na terenach r-rkrai skiego obwodu sumskiego, charkowskiego i doniec-

kiego' Zdecydowaną większość prze siedle c w stanowili ludzie zamoż-

ni, albo, jak okleślaĘ to wc zesne źr6dła rosyjskie, "mający 
rodzinę i środ-

ki na utrzymarlie'', kt rzy byli w stanie podczas trudnej wędr wki przez

Dniepr i stepy przewieźć sprzęty gospodarskie i przepędzić zwierzęta -
konie, krowy, woly, świnie, owce. Nic więc dziwnego' że tak statecznym

ludziom rząd carski chętnie pomagał - gospodarni <Czerkasilll6, osiadająry

na niezasiedlonych pograniczach paristwa, r wnocześnie zagospodarowy-

walije i tworzyli żywątarczę na tatarskiclr szlakach i brodach. Przesiedleir-

ry zaś dzięki ochronie rządu uzyskiwali też własne korzyści: ich stosunki

z wladzami przez długie lata ograniczały się do składania carowi przysięgi

wierności, podczas gdy w <czerkaskie zwyczaje>, czy|i wewnętrzne życie

kozackich wsp lnot' administracja rosyjska się nie wtrącała.

Do gł wnych przywilej w mieszkaric w Ukrairry Słobodzkiej na-

leżało prawo wolnej, nie opodatkowarrej i nie ograniczonej pod wzglę-

dem rozmiar w <zajmalisz czyzny>r, czy|i zezvłolenie na zagospodarowy-

wanie rrgor w (z czego powstała najważniejszaczęść tutejszej własności

I Thk od XVI do pie rwszej połowyXVIII w. w oficjalnych nloskiewskich dokumen-

tach okrcślano ukrai sĘ ludność kozacką. Za rząd6w Piotra I micszka cy Ukrainy Hct-
maliskicj częścicj byli nazyłvatri <Małorosjanarnil, podczas gdy ludność Słobożalrszczyzny
jeszcze przcz dłtlgi czas będzic trazywana <Czcrkasamil''
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ziemskiej), a także zajmowanie się r żnorodną produkcją. Do cel w tej

ostatniej wykorzysrywarro działki leśne' łąki i irrne, kt re w trakcie p ź-
niejszyclr urzędowych podział w byly zapisywalle przy każdej z miej-
scowości jako <wopczell, czy|i do wsp lnego użytku' Mieszka cy pry-
watnych <zajmaitszczyzn> mtlsieli pełnić służbę wojskową, a jeśli zta-
kich lub irlnych powod w ziemia zostłla oPuszczona' miejscowa star-
szyzna miała prawo przekazaćją nowo przybyłym osiedlericom lub w og -
Ie sprzedać (co stało się jednym ze źr6deł powstawania wielkich majat-
k wstarszyzny).

Do najbardziej dochodowych zajęć należało tu wolne gorzelnictwo,
zatwierdzone wieloma carskimi nadaniami jako wyłącznie ukrailiski przy-
wilej, nieznany ludności wewnętrznych region w Rosji.'W rejonach le-
śrrych spore korzyści przynosilo dziegciarsrwo i pszczelarstwo' a w ste-
powych - warzenie saletry hodowla bydła, sadownictwo' Do <czerka-

skich zwyczaj wl rralezalo takźe prawo do mlynarswva i lrandlu bez ceł,
co wraz z gorzelnictwem bylo uznawane za r wnowartość pieniężnego
żołdu za służbę wojskową' Przywilej e z:wiązane z halrdlenr sprzyjały szyb-
kiemu powstawaniu wielkich jarmark w w Charkowie, Ochtryce i Su-
mach. og łem, w ostatnim ćwierćwiecztr XVIII w, na lJkrainie Słobodz-
kiej, gdzie skupiło się wielkie pośrednictwo w handlu drogą lądową mię-
dzy kupcan'ri Ukrainy, Rosji, Turcji i Polski, działało ponad 270 targ w,

przezktlre przechodz|ławielka masa surowc w i towar w miejscowego
i zagranicznego pochodzenia.

Stabilne i zamożne życie mieszkaIic w Ukrainy Słobodzkiej umoż-
liwiał r wnie ż fakt, że rząd carski aż do |at sześćdziesiąrych XWII w. nie
wtrącał się do ich wewnętrznego samorządu , zorganizowanego według

rypowego dla kozackiego środowiska systemu pułk w i sotni.Już w pierw-
szych latach zasiedlania tego regionu u}<ształtowało się pięć słobodzkich
pułk w terytorialno-administracyj nych z odpowiadającymi im okręga-
mi : ostrohozki, charkowski, sumski, ochryrski i iziumski. Liczba Koza-
k w, kt rzy byli z nich wystawiani w razie <wojskowej potrzeby>, zmie-
niała się. Na przykład na przełomieXVII iXWII w. w największym puł-
ku sumskim byl'o 7230 zdolnych do walki żo|nierzy, w charkowskim -
850, ochtyrskim - 820, ostrohozkim - 350, iziumskim - 250. Zgodnie
z uchwałą Komisji [Jstanowienia Słobodzkich Pułk rv z 1732 r., pełną
liczbę zdolnych do walki Kozak w Ukrainy Słobodzkiej wyznaczono na
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42Oo\udzi _a1siąc w pułku ochryrskim i po ośmitlset w pozostałych (na-

tomiast (wybornego) kozactwa bylro 22 tysiące, a <podpomocnik w>

sądow-

h urząd

ułkow-

strzegalnych konflikt w i z Poszanowaniem opinii og łu'

Uk"i.r" Słobodzka nie znała ani rząd w hetmaliskich, ani insrytu-

nowojskowym regulaminom; w 1735 r' zakazano swobodnego przemiesz-

czania się ludności poza granice Ukrainy Słobodzkiej; w 1748 r' Kozacy

zostali przypisani do terytori w pułk w, co utrudniało zmianę pulku'

ostateczna likwidacja ustroju pułkowego zbiegła się ze zrriesieniem

hetmanatu na sąsiedniej Ukrainie Hetmariskiej . Zgodnie z manifestem

oypuNasrowteczNl Urn llt t,ą..'

Katarzyny II z 28 lipca (8 sierpnia nowego srylu) 1 765 r. w miej sce pięciu
pu lkowych okręg w administracyjnych utworzono gubernię słobodzko-
ukrai ską, posiadając4 takie same jak w całym imperium organy władzy.

od tej chwili miało tu być formowanych pięć pułk w husarskich, do
kt rych dobrowolnie mogli zapispvać się byli Kozacy, a obecnie <woj-

skowi obywatele> imperium rosyjskiego. Ci, kt rzy nie pełnili bezpo-
średnio służby wojskowej' zostali zobowiązani do płacenia pogł wnego
od każdego mężczyzny, niezależnie od jego wieku. Starszyzna z kolei,
podobnie jak starszyzna Hetmanatu, otrzymała <rangi> zgodne zThbelą.
Na iclr podstawie po 1785 r. r wnież i ona zacznie starać się o ponvier-
dzenie rosyjskiego szlachectwa, jednak zdola to osiągnąć niewielka liczba
rodzin - zaledwie nieco ponad sześćdziesiąt. Sądząc z ąnakaz vo> słobodz-
kiej arystokracji, wydanych poslom wspomnianej wyżej Komisji Nowe-
go Ułożenija, w przeciwieristwie do szlachry hennariskiej nie tniała ona
ambicji politycznych.

Sicz Zaporoska.

Zanikanie autonomii kozackiej, kt re miało miejsce w ciągu XWII w.,

nie może zostać dokładnie wyjaśnione bez spojrzenia na zapoczątkowa-
ny Przez Piotra I atak imperium rosyjskiego na muzułma skie południe.

Jego podsumowanie stanowiĘ rosyjsko-tureckie wojny lat 1768-1774
i1787-1791, kt re, jak stwierdzano, ,,oswobodziły [podkr. N.J.] spod
wielowiekowego turecko-tatarskiego panowania rodzime wschodniosło-
wia skie [? l ] ziemie p łnocnych wybrzeży Morza Czarnego" . W tłuma-
czeniu zjęzyka propagandy najęzyk fakt w oznacza|o to zagarnięcie
terytorium Chanatu Krymskiego ijego stepowych satelit w-Nogajc w,

kt rzyw tym okresie nie stanowilijuż d|a imperium żadnego niebezpie-
cze stwa' ,,ostatniemu bastionowi koczownik w'', nad kt rym zawisło
zagrożenie ze strony Rosji, chodziłojuż co najwyżej o ratowanie własnej
sk6ry.Zresztą, nawetjeśli chodzi o ,,koczownik w'', nie wszystkojest zgod-
ne z prawdą. Bezpośrednio na telytorium P iwyspu Krymskiego koczow-
niczy tryb życia dawno odszedł już do historii: zgodnie ze spisem z 7740 r.

istniało tu 48 okęg w administracf no-sądowniczych (<kadałyk wtl), obej-
mujących 9 miast i 1399 wsi. Jeśli zaś chodzi o mieszkaric w stepu we
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to Przyjmowanc jako billcslre rrarrrszanie godlrości zoInierzy). Dlatego
właśnie (towarzystwo> zaczęło powoli toplrieć, bo l{ozacy pojedyrrczo
wracali do Hetmanatu (na przykład jedynie w 1,711 r w Głuclrowie i Ko-
notopie przyjęto i osiedlorro 350 siczowyc}r irnigrantriw). W maju 1728 r.,

gdy po przyrvr ceniu instytucji hetn'ra stwa wybrano na to stanowisko
Apostola cieszącego się w kozackich kręgach autol)'tetem' w ołeszkiw-
skiej Siczy tniał rrriejsce swego rodzłju przewr t zbrojny. Strolrnictwo
zwolenrrik rv protektorłtu rosyjskiego rozgromiło kurerrie swoich ad-

wersarzy, odebrała dow dztwo mazepi cowi Kostiowi Hordijence i, za-

bierając irrsygnia wo-;skowe, rtlsz;'ło cz łnanri w g rę Dniepru. Jednak
tra Czortomłyk, dokąd zmierza|i, rlic zostali wptrszczeni, więc rnusieli
jeszcze przez kilka lat rnieszkać na terytorium charra, przy ujściu Kamiarlki
do l)niepra, gdzie atarranem koszowym zllowtl został zacięty wr g Mo-
skwy, Flordijenko.

Po jego śmierci (1733) po raz drugi llxstroje prorosyjskie uległy
wzmocnieniu i w sierpniu 1.733 r., po stosowrlych pertraktac-jach,Zapo-
rożcy otrzyrnali <gramotę> carowej Anny z zezwoleniem na powr t.
'W marcu 1734 r. zalożyli tak zwaną Nową Sicz rra p lwyspie między rzeką
Pidpilną i Dnieprem17, 5-7 km od Czortomłyka, a w lccie 1734 r. w Łub-
niach, podczas rozrn w z kijolvskinr generał-guberl1atorelTl Johanenr
Weisbachern opracowane zostały warunki pozostarria pod protektoratem
rosyjskim. (Jznano prawo Siczy do odwiecznego terytorium kozackiego

- od g rnego biegu Sarnary do Bohu ze wschodu nazachld oraz od rzeki
Tiasminy i oreli do ziem Nohajc w z p lnocy na południe. Na tych te-

renach, kt re za,czę|y nosić oficjalną nazwę <'Wolności Wojska Zlporo-
skiego>, został zachowany samorząd kozacki. Jako formacja wojskowa
Sicz otrzymylvała coroczny żołd i podporządkowana była, razern z po-
zostałymi oddziałami kozackimi Ukrainy Hetmaliskiej, rosyjskiemu do-
w dztwu (w czasach rząd w Razurnowskiego _ hetmarrowi)'

Zyciem mieszka c w teren w zaporoskich zar wuo w czasie woj-
ny, jak i pokoju, kierował ataman koszolłry, wybierany na rok Przez <to-

warzystlvo)' zjeżdżające 1 stycznia na Sicz na powszec}rną Radę'V/ojsko-
wą. Zachowały się barwne opisy tej ceremonii, kt ra, jak można przy-

17 Wpobliżu obccllej rvsi Pokrowskie w nikopolskim okrqgu obwodtl dnicpropic-
trowskicgo

361
360 Rc,tzt:zutI4

Wschoclnim (ocl rzeki Berdy do Dnieplu) i Zactrodnim (od Bohr'r clc'r

Bizancjunr' wo w otoczrniu Katarzyny II narodził się na-

wetprojektruinachpokonarlej.|urc;iPai"istwaGreckieco'

tureckieJ |at 1]35_1139, a druga i tu, i na Hetnra szczyźnie zbiegła się ze

zrłrycięsnv'em w wojnie 1768-1774 r' W rych samych warunkach zapadła'

rny w związku z represjami Piotra l
kiedy to w 17o9 r. zostały zbtrrzone

unrocnienia na Czortonrliku, a ZaporoŻcy,kt1rym udało się ujść cało,

osiedli początkowo nad K_arrrianką, a potem (171'2) przenleśli się rra tery-

torium Clrarratu Krynrskiego i za|oży|t<koszll w ołeszkach (obecrrie Ciu-

IlllllffiMll|!Ęl'- '
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puszczać, opierała się na archaicznych rytuałach żołnierskiej braci dnie-
prowego Niżu, ustalonych co najmniej od X/I w. Po mszy starszyzna
wychodziła z siczowej cerkwi Matki Bożej opieki (uważanej za szcze-

g lną opiekunkę Siczy) i niosąc znaki swych urzęd w, stawała <w koło>

na placu, wok ł kt rego tłoczyło się szeregowe (towarzystvvo>. Począt-
kowo rzucano losy, na podstawie kt rych nadawano kureniom działki
leśne i łąki, a potem' wykrzykując nazwiska kandydat w, Przystępowano
do wybor w s t^r szy zny : koszowego, sędzie go, pisarza, esauła, oboźnego,
chorążego i innych. Rzadko odbywało się to spokojnie, bo kandydat pro-

Ponowany przezjedną z grup m gł przejść tylko dzięki og lnej zgodzie,
co udawało się uzyskać chyba tylko siłą pięści. Zresztąfakt, że w ostat-

nim okresie istnienia Siczy rok w rok wybierano te same osobyl8 , świad-
czy o stopniowym sprowadzaniu roli rady do tradycji i kwestii formal-
rrej, ponieważ jej decyzje były najczęściej zg6ry wyznaczone Przez
<szlachetnych>, czyli zlmożnych i wphywowych Kozak w, zazwyczaj przez
wcześniej wybraną starszyznę. JeśIi zaś chodzi o koszowego, to miał on
szeroki zakres obowiązk w: stał na czele wojska, administracji, finans w
sądu, a także reprezentował Sicz w kontaktach z rosyjskimi i sąsiednimi
zagr aniczny mi (kryms ki m i, p olskim i, m o łd aws ki m i) władzam i.

Sama Sicz stanowiła fortecę, otoczoną rowem iwałem drewniano-
ziemnym.ZnajdowaĘ się w niej pomieszczenia mieszkalne, kance|aria woj-
skowa, szkoła, cerkiew, rusznikarnia i inne; pozawalamirozciąga'ło się tar-

gowo-rzemi eś lnicze przedm ieści e, z1^I ane Kramnym Bazarem, z jatkami,

szynkami, warsztatami itd. W centrum wewnętrznej części fortecy znajdo-
wał się plac, wok ł kt rego stało 38 kryrych trzciną długich budynk w -
<kureni>' kt re byĘwłaśnie nazywane <Koszem>.'W każdym z nich miesz-
kało po kilkuset ludzi,jednak znaczenie kureni nie ograniczało się tylko do

pełnienia funkcji mieszkalnych. Kureri był uważany za podstawową jed-
nostkę woj skową i administracyj ną Woj s ka Zaporos ki ego, u k ztałtowaną
jeszcze w dawnych czasach na podstawie pochodzeniajego członk w z rych
samych ziem (o crym świadcząnazwy kureni - kaniowski, połtawski itd.).

V/ czasach Nowej Siczy podziaĘ terytorialne straclły jlż znaczenie, ale V'ażdy

Zaporożec _ czy mieszkał w <Koszu>, czy zestarzal się i już go opuścił - był

lH Na przykład Piotr Kałnyszcwski był atamanem koszowym z nicwiclką Przcrwą
przcz '10 lat - od 1 765 do 1775 r.
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zapisanyjako (towarzysz Po kompuciell do kt regoś kurenia, swego rodza-
ju komuny posiadającej wsp lny majątek. Powstawał onze zdobyczy wo-
jennej, z^wsze składanej razem' dochodu z działek leśnych i łąk, ijatek rra

przedmieściu Siczy itd', a wydawany był rra żywrrość, odzież i broIi. Na
czele kurenia stał wybiera|ny (ataman kureniowy>, kt rywewnątrz <kure-

niowego towarzyswva)l miał władzę absolutną.

Zaporożcy,wśr d kt rylchprzez całyXVIII w było około 20 tysięcy
ludzi zdolnych do walki, nrieszkali w <Koszu>, pełniąc służbę wartowni-
czą, naprawiając umocnienia, pasąc bydło, lub żenili się i odchodzili do
rtpałanekll. Terytoriu m Wolności Wojska Zaporoskiego było podzielone
na osiem <palanekil (okręg w). W pogranicznej strefie każdej z nich, na

styku ziem zaporoskich i Chanatu, Nohajc w, Rzeczypospolitej, I{etma-
rratu, IJkrainy Słobodzkiej i obwodu'Wojska Doriskiego istniały osiedla
wartownicze, w kt rych lokowano niewielkie zbrojne załogi i w kt rych
mieszkała starszyzna pałanek - pułkownik, pisarz, atamanowie słob d.

Władza tej starszyzny rozciągał'a się rra kozackie <zimownikil> (chtl-
tory), kt re, podobnie jak <zimowiszcza> sąsiadiw-Nogajc w, byl'y za-

kładane na pewien okres czasu dla cel w gospodarskich - hodowli bydła,

pszczelarstwa, uprawy zb6ż (siano je wok ł zimownika tak długo, aż grut
się nie wyjałowił, a potem przenoszono się na nowe miejsce). V/edług
danych z 7766 r. samych tylko więkzych zimownik w było na terenaclr

zaporoskich do 4 rysięcy, nie licząc małych chutork w, w kt rych nie sta-

wiano dom w, a jedynie wykoPylvano ziemiankę i ustawiano zagrodę dla

bydła. Jak widać z spis w majątku, umieszczanych w wczesnych doku-
mentach, w zimownikach nawet średnio zamożnych Kozak w groma-
dzono rysiące owiec, a stada bydła rogatego i tabuny koni mogĘ liczyć
setki zwierząt.

Miejsca polowtr ryb i działki leśne były rozdzielane pomiędzy kure-
nie drogą losowarria, a dochody z nich szły na wsp lrre potrzeby Kosza.

Natomiast obszary stePowe, na kt rych osadzano zimowniki, każdy Za-
porożec m gł wykorzysrywać bez ograniczeri, biorąc <bilet> Kosza, pła-
cąc <podymne> izakładaj4c własne gospodarstwo, gdzie rylko zechciał
i znalazłwolne miejsce. Po obrobieniu pola i postawieniu budynk w, wła-
ściciel rn gł nastęPnie sw j chutor sprzedać, zastlwić, podarować, prze-
kazaćw spadku itd. od drugiej połowy )0/III w. nabrało to znaczenia,
ponieważ wiele zirnownik w stało się dobrze urządzonynri gospodar-
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stwami, zorie ntowłnymi nie rylko na zaspokajarrie ułasnych potrzeb, alc

też rra rynkowąsprzedaż bydła' wełny, zbożx, tytoniu, rnasła i in.

oryginalność l)awyk w społecznycir Zaporożajako braterstwa r rv-

nychprzyczyrriła się do pogardliwego stosunkll do gromadzenia d br rna-

terialnych. Zgodrrie z karrotrem zachowalria prawdziwe!]o Zaporożca, całl

zdobycz mtlsiała zost',lć szcz<>drzc rtlzdana, przehtl lana w towarzysnvie,

wśr d ludzi (tłki stcrcotyp rrtrwalił się r wrrież w tradycji lrrdowej). Jed-
nak poerycki obraz Zlporozcl - <lrultajall nie w pcłlri odpowiada swe mu

Prototypowi. Jak dotlrzc powiedział jeden z rrajlepszych znłwclw życia

gospodarczegtl clsicllrl l;tstłlr',lie czrrcj Ukrairry' N4ychajło Słłbczenko, w siczo-

wych słobodac1r ,,lric [l1'lo_juz słyclrać strzał w i szczękatlia szabel, zato roz.-

legało się skl_zy1licIlic \\/,lg, obrxcaly się skrzydłr wiatrak w i brzęczały mo-

nery''. I rzcczyrviścic' tclclly Z;rPor()skie w czasłcli Nowej Slczy (1734'1775),

zarnieszkiwal1C Pr7('7. okolo 200 tysięcy 
'ludzi, Iliebczpodstawric uważa się

za krailrę o kwitrrąct' j gtlspoc1arce dzięki zagospodarowanitl step w w opar-

cir-r o zasacly tlicskrqporvllrcj przcdsiębiorczości, przy szerokim wykorzysta-

lliu pracy rra_jcrr-rrrc'j, szybkic1 wymianie towar w i sporym obrocie pienięz-

rlyn"V/ drrzy'rn sto;lllitr sprzyjał telrrlt rrapłyłvchłop w (<pospolirych>), kt rzy
mieszkali w słobtlcl;rcll l byli uzllawarłi za poddanych'W'ojska Zaporoskiego,

w związkr_l z Czy|l pl:rcili <okładli i wykonyvali pel,łrre obowiązkowe prace,

alc zachowywali cełkorvitą swobodę przenoszenia się z mie1sca rra rniejsce,

C'o zresztązapcrvltilło zitnownikom podstawową siłę roboczą. Z kolei poło-

żenie geogreficzlrc pałanck rra drogaclr ze wsclrodu ipołtldnia do ccntral-

nych regiorl w Uklairry i Rosj i dawało dr_rże dochcldy z cła, obok wyg d w tra-

dycyjrryrn zaporoskitlr hancilu kyrnską solą oraz dochod w z ltrzymyw^-

tria krrczem, szylk w, za1lzd w, lodorłłri itd. W taki oto spos b ZaPorozca-

<biedakł> coraz brrdzic'j wypierał Zaporożec ma.;ętny i przedsiębiorczł.J"d-

nak rządowi carskie trrtl rriepotrzcbrry byl arri jedcn, ani drtlgi'
'V/ paristwie nakładającyrr na poddarrych zl^czne obowiązki nieza-

le żni mie szkaircy Siczy drażn1|i jttż Piotrł I, kt ry nazywał Zaporoże ,,ko-

rzenienr wszelkiego zła''. 
'V/ czasach następc w cara-refbrmatora władze

znosiły istnicnie tej wyspy <wolności> na krafrcach ,'dobrze urządzolrego"

imperitrm dop ry dop ki Zaporożcy byli jeszcze potrzebnijako straznicy

połudrriowych grar'ric. Jeclnak jr-rz wtedy k ąg wok ł Wolrrości Wojska Za-

poroskiego zaciskał się nieubłaganie. Już w 1735 f-, zataz po założerriu

Nowej Siczy, w odlcgłości 2-3 knr od niej llrybtrdowallo umocniettia no-
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wosiczyirskie. gdzie stale kwaterował oddział regularrrej arrnii, a konlen-
dant zgodnic z irrstrttkcją musial pilnie śledzić nastroje Kozłk6w. Z cza-
sern wok l Siczy pojawią się irlnc ttmocnicltir;rvtcdy tez zostattic przePl()-
wadzona PaszPortyzacja ludności teren w zaporoskich. Swvorzona w la-
rach 1731,-1733 <linia ukrailiskar - iaricrrch umocnie od Dniepru do Dolica
Siewierskiego,liczący około 285 km - przecięła terytorium pałallki or_el-

skiej. W 1751 r. rozpoczęła się tak zwana serbska koloIrizacja, podczas kt -
rej imigrantom z pogranicza turecko-austriackiego zczwolono na osiedla-
nic się w g rnym bieg"r Ilrgułu i ingrrlca (w 1754 r. zostałe tu zbudo.łana
Ibrteca św. Elzbiery obecnie Kirowogrrd, kt ra stała się cetltrum lrowo
tlrlvorzonej prowincji Nowa Serbia, wykrojonej z ziem pałanki btlhohar-
diwskiej i ingr-rlskiej). Kolc.;na faia kolonist w, inligrant w z lvIołdlwii,
wniedłLrgim czasie utvvorzyła Nowoslobodzki Pułk Kozacki wysuniqry
jeszcze dalej r-ra pclłudnie niż Nowa Scrbia, a w 1753 l_' na lewynr brzegrr
Dnieprtl, obok połoźonych najdale_j na wsclr d ziern zaporoskich, zaczął
powstawać drugi rejon serbskich kolonii - Słowiano-Serbil' V/ 1761 r.

wszystkie norvo zasiedlone tereny zostały połączone w specjalną jednostkę
terytorialrrą _ gtlbernię Iroworosyjską, kt rej adnrinistracja traktowała zie-
nrie zaporoskiejak,,puste''. Ani podejmowalre drogą oficjahtą pr by powstrzy-
tnetlia rozbioru siczowyc}i zietrr' lni działania siłowe, rrie dawały pożądl-
rrych rezultatow. Dostrzegrh to wyrrznie r wtriez samr srarszyznl siczowr.

Jak pisałjeszczew 1755 r. pisar'z Romatrowski, ,juz Wojsko do workawłozy-
li, jedynie rrie zrraleźli jeszcze sposobu, jak ten worek zawiązać''.

Problem został rozstrzygllięty nagle ' 4 (15 nowego srylu) czer-wca

1775 r. powracający do domu z wojny rosyjsko-tureckiej generał Piotr
Tekely z wielkim wojskiem w sile 10 pułk w pieclrory 8 kawalerii i 13 _

Do skich Kozak w szybkirn marszeffl przeszedł przez pałanki, otoczył
siczowe umocnienia i ogłosił Zaporożcom, ż.e zwolri carowej Sicz zosta-
je zlikwidowana' Przewaga sił armii carskiej była tak oczyr,vista' że oto-
czeni poddali się bez walki (większość z nich tej samej nocy zdołała na
cz łrrach wydostać się z otoczetria i spłynąć Dnieprem na ziemie chana,
a stamtąd do Dunaju' pod ochronę Turcji). (Jrrrocnienia Siczy i wszyst-
kie budyrki na terenie fortecy zostały rozebrane, archiwum i skarbiec
wojskowy z regaliami i kosztownościrmi w1rviezioIre, starszyzne aresz-
towana. Zgodnie z wyrokiem Katarzyny II, sędziego koszowego Pawła
IIołowatego orez wojskowego pisarza Iwana FIłobę zesłano na Sybir
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(pierwszy z nich zmarł w 1790 r. w klasztorze Ti:ruchanskim, drugi

w 1795 r. w klasztorze Tobolskim). Ostatniego atamana koszowego,

osiemdziesięciopięcioletniego Piotra Kałnyszewskiego, uwięziono semot-

nie w celi klasztoru Sołowieckiego, gdzie siedział do 1801 r., dop ki nie

zostal zwolniony przez młodego cara-liberala Alekandra I. Sołowiecki

więzieli, już gluchy i niewidomy, zmarł tam w 1803 r.

Dwa miesiące po zburzeniu Siczy, 3 sierpnia 7775 r. ogłoszony zo-

stał stosowny manifest carski -jeden z dobitnych wzor w demagogii cha-

rakterysrycznej dla Petersburga czas w oświeconej carowej. ,,Małorosyj-
skim Kozakom"jako ,użytecznym'' obylvatelom przeciwstawiono w nim

gromadę ludzi wszelkiego pochodzenia, wszelkiego języV,ai wszelkiej wia-

ry'' - Sicz ZaporosĘ, żyjącąz rabunk w 
"w 

calkowirym pr żniacrwie,

gnuśnym pijaristwie i godnej pogrdy ciemnocie". Dalej Zaporożc w
oskarżano o to, że zawładnęli licznymi ziemiami, aby urządzić na niclr

,,własne pola, cojuż prawie osiągnęli'', a co najważniejsze - zamyślili ,,uczy-

nić z siebie pośr d ojczyzny obw d calkowicie niezależny pod własny-

mi swoimi nieokiełznanymi rządami''. Dlatego zniszczenie Siczy bylo

wypełnieniem obowiązku władry ,,przed Bogiem, przed Imperium Na-
szym iprzed samą ludzkością". Ziemie zaporoskie będą od tej pory jak

głosi manifes t, należeć do ,,użytecznych ojczyźnie mieszkaric w''.

Tych nie brakowało - na dawnych Wolnościach Wojska Zaporoskie-

go ludzie z otoczeniacarowej i jej faworyci otrzymaliwielkie nadania: Gri-
gorij Potiomkin _ około 150 tysięry dziesięcin, kiążę Wiaziemski 200 ry-
sięcy, Cyryl Razumowski 35 rysięcy itd. og łem do 1784 r. rozdano tu

ponad 4 mln dziesięcin, ale i to nie wyczerpało zasob w ziemiZaporoŻa.
Dlatego od drugiej połowy lat osiemdziesiąrych X/I[ w. rozpoczyna się

intensywna kolonizacja Noworosji przezprzybyszlw z zagranicy - Buł-
gar w, Mołdawian, Niemc q Rosjan-staroobrzędowc w. Proces stapia-

nia się wjednym kotle tej barwnej mieszaniny etnicznej, kt ra za kilka

pokoleri stanie się także częścią narodu ukairiskiego,wykracza już poza

ramy chronologiczne tej lsiążki.

Podsumowując zwięzĘ opis wygasania kozackich porządk w naro-

dzonych w czasach Chrnielnicczyzny,na|eży podkeślić, że reakcja na ten
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Proces w trzech ośrodkach autonomii nie była jednakowa. W szczeg6|-
ności głęboko symboliczny wydaje się fakt, że utratę <wolnościll Ukainy
Hetma skiej podsumował a Historia Rus u, podczas gdy na Ukrainie Sło-
bodzkiej ten swego rodzaju akord zamykaj ący można powiązać z Posta-
cią Hryhorija Skoworody (1722-1794), syna Kozaka ze wsi Czornuchy
|eżącej na terytorium łubieliskim. ostatnie 24 lata jego niezwykłego ży-
cia wędrownego filozofa upłynęły wlaśnie na ziemi słobodzkiej.

Autor Historii Rustiu, potomek starszyzny, kt ra wielkim kosztem
zdobywała i traciła nieza|eżność, dumnie dowodząc, że ,,wszelkie stwo-
rzenie ma prawo bronić swego bytu, własności i swobody'', z Patosem
pyta wsp lczesnych:

"[.'.] 
j'k" odplata należy się za krew narodu Ruskiego, prze|aną od

krwi Hetmana Nalewajki do dziś, przelaną wielkimi strumieniami za
to jedynie, że pragnął wolności albo lepszego życia na własnej swojej
ziemi i myślał o rym w spos b całej ludzkości właściwy?''

Z kolei Skoworoda, kt ry jeszcze pod koniec lat pięćdziesiąrych
X/III w., gdy zyłw Hetmanacie, pisał: ,,Bądź pochwalony na wieki, męźu
wybrany, wolności ojcze, wielki Bohdanie'', po głębokim kryzysie od-
zwierciedlonymwjego znakomitym śniez 1758r. z widzeniem ,,rozlicz-
nych łow w życia ludzkiego'', znajduje duchową przysta na Ukrainie
Słobodzkiej, gdzie osiedla się w 1770 r., ostatecznie wybierając drogę wg-
drownego (starcD)' przepelnionego <uczuciem milości, prawomyślności,
spokoju, wieczności. 'Wsie 

i chutory Ukainy Słobodzkiej, kt ra nigdy
nie zaznała kataklizm w przeżywanych przez Hetmanat, staną się jego
Arkadią poza czasem i przestrzenią. Dojej mieszkaIic w zwr cone są sło-
wa filozofa:

,,Światowy porzuć smuteĘ marność wszystkich działali
Aby w niebo wzlecieć, terez czystym się stawaj...
Porzuć spętany ten świat. To zawsze czeluść zla.
Niech padnie srogi wr g: plyIi w gory miasto światła''.

To właśnie ich, swoich wdzięcznych słuchaczy z Ukainy Słobodz-
kiej dalekich od politycznych ambicji sterszyzny hetmariskiej, Skoworo-
dawrywa:
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,,Nie przyr wnujmy się do świetniejszych od nas! [Kaźdy niech z lo-
su swego zadowolony będzie!.. Każdy ma swoje zło i swoje dobro'
i każdy ottzymaj co jego jest''1" .

W taki oto spos b pod koniec K/III w ukrai ski świat intelektualny

dzieli się jakby na dwie części: jedną energicznąidzia|ającą, i naiwnie

wzniosłą, rozmarzoną, kt ra ucieka od reali w zyciaw zacisze chutoro-
wego raju ,,miłej sercu Małorosji''. Ale przedstawiciele obydwu nurt w
wszyscy oni tak samo kochali sw j kraj' Na przykład c rka odważnego
'Wasyla Kapnista we wspomnieniach o ojcu, kt rego w gronie towarzy-

szy nazy1,Vano żartem ,waśką Pugaczowem'', pisała "ojciec m j gorąco

kochał swoją ojczyznę i got w był dla dobra Małorosji poświęcić cały

sw j majątek [...]''. Pod znakiem takiej samej miłości żyjąbardzor6żni
ludzie _ od błyskotliwych dworzan carskich (ak kanclerz Aleksander
Bezborodko, jeden z hiPotetycznych autor w Histarii Rus w) do prze-

ciętnych prowincjonalnych ziemian, syn w starszyzny kozackiej; w ich

maj ątkac h rosną j u ż Iwan KotlarewśĘj, Hryhorij Kwitka- os nowj anen -

ko, Mykoła Hohol [Nikołaj Gogol - przyP. tłum.]'
Po upadku Siczy Zaporoskiej, kt ra z^wsze cieszyła się wielką sym-

patią P roste go ludu, własną wizję pr zeszlości stworzył a tekże tradycj a lu-
dowa, kt ra przekształciła fakt likwidacji Kozactwa niżowego w wyrazi-
sry symbol og lnonarodowej strary zaprzePaszczenia ,,stepu szerokiego,

kraju wesołego'':

"H.j o.ny, Zlporożcy, hej wy, mołodcy
A gdzież wasze rusznice?

oj, nasze rusznice u pana w świetliry
Samiśmyw ciemniry''.

Thkie właśnie, w dużej mierze jeszcze jedynie emocjonalne przeży-

cia i duchowe uniesienia w niedługim czasie otrzymająjuż ukztałtowa-
ną formę i spowoduja powstanie idei narodowej, kt ra połączy mitzzpo-
roskiego bohaterswva z naukowym badaniem historii Kozacr,lva, miłość
do ,,lubej Małorosji'' ze świadomą potrzebą kultywowaniajej jQzyka, zv.ły-

czajlw,niezależności, wreszcie - służeniajej. Ale czynić to będąjuż wnuki

i prawnuki rych ludzi, na oczach kt rych znikała Kozacka Ukraina.

19 C1'towana tutaj l3iążeeha Plutarthoua o spokoju dus4 (790) była dedykowanaJa-

kowowi Donec-Zachzrzewskiemu, potomkowi pułkownikriw charkowskich.
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Poniższy spis nie jest bibliografią historii Ukrainy. 'V/łączono do niego
jedynie te prace, zkt rych czytelnik może się dowiedzieć na temat: po
pierwsze - tych prac o charakterze og lnym, kt re zawierają samodziel-
ną, autorską koncepcję dziej w Ukrainy, po drugie _ monografii poświę-
conych szczeg |nte ważnym zagadnieniom' Pośr d tych ostatnich poda-
no albo najnowsze, za pośrednictwem kt rych można poznać dorobek
poprzednik w, albo też rrapisane juź dawno temu, ale do dziś nie do za-
stąpienia dzięki kompletności i sumienności przeprowadzonych badaii.
Wyjątek zrobiono jedynie dla kilku, kt re, wedle opinii autorki tej prary
zawierajązasadniczo nowe podejście korrcepcyjne. Thkjest w wypadku
kilku zbior w artykuł w oraz zasadniczo do rnateriał w naukowych kon-
ferencji, kt re miały na celu zmianę dorychczasowych sąd w zakorze-
nionych w historiografii. I na koricu - nie ma tu informacji na.tematbazy
źr dłowej historii Ukrainy - powołania na niąznajdzie czytelnik w każ-
dej z wymienionych prac monograficznych.

Apanowycz o. M.' ZbĄni syĘ Ukrajiny perszoji pototuyny XWII st.,Ky-
jiw 1969

Artamonow M. I., Ki.mnierijcy i skify,Leningrad 197 4
Bahalij D. L, Is torij a S tob idśkoj i U kraj iny' Charkiw 1 993 (reprint)
Baranowicz A., Ukraina nak'antłnie oswobodItielnoj tuojny sieriediny

XlĄI w., Moslciva 1959

BardachJ., O dawnej i niedawnej Linuie,Poznafi 1.988

BasarabJ., Pereiaslau 1654: A Hktoriographkal Study, Edmonton 1982
Belatus, Lithuania, Polanit, Uktąine. The Foundątions oJ Histotical

and Culturul Ti'aditiotts in East Central Eutope, Lublin-Rome 1,994



370 BtsLlocnu,t.l

BorowśĘ Ja.F., Pchodżennja Ęjewa. Istoriohrajcznyj narys,Kyjiw 1987
Braj c zewśĘ M. Jo., P o ch o d ż e nłlj a Rtl s i' Kyjiw 19 68
BrajczewśĘ M.Jo., Utruerdżennja thrysĘjanstwa na Rusi, Kyjiw 1988
Chodynicki K., Kości t prawosłal.uny a Rzeczpospolita polska. Zarys

his totTcz ny, 1 3 7 0- 1 6 3 2, Warsza'wa 193 4
Chrześcija stwo w Polsce. Zarys przemian' 966-1979, pod red.

J. Kłoczowskiego, Lublin 1992, vłyd. 2
Chynczewska-Hennel T., Świadontość narodowa szlacl'tty ukraitiskiej

i kozac4zny od schyłku XW do potoluy XVil t'u.,Warsza.wa 7985
C hyżnj ak Z. I., Ęj ew o - M o hylj anśka akad e m ij a, wy d. 2, dop., Kyj iw 1 98 1
Concepts of Nationhood in Early Modern Europe,,,Harvard Ukrainian

Studies", special issue ed. by I. Banac and F. E. Sysyn, vol. X (i996)
nr 3-4

Czmychow M. O., Krawczenko N. M., Czernjakow T. H.,
Archeotohija i starodawnja istorija Ukrajiny. Kurs lekcij,Kyjiw 1992

CzyżewśĘj D., Istorija ukrajinśkoji literatury: Wid poczatkiw do doby
realizm u, v,ryd 2, Ternopi I 1 994

DaszkewyczJa.,UkĄina nn meżi miż Sclndon i Zachorlom (XIV-XIĄII ł.),
,,ZapysĘ Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka'', t. CC)oCI
(1,991), s.28-44

Davies N., C od's Playgrou nd : A H is tory of Poland, vol. 1, Oford 1981 (B oze
igrrysko. Hisnrią Pokki,t'l od początk&u do roktt 1795,t\umE. Thba-
kowska, Krak w 1991)

Djadyczenko W A., Nrry'y suspilno-politycznoho ustrojlł Liwobereżnoji
Ukrajiny kincja XWII sr. , Kyjiw 1959

Dmitriew M. w, RieJorma cio nno i'e dw iże nij e Lu u ostoczr7ostąu ia nski ch
zientliach Rieczi Pospolitoj wo utorĘ potoluinie XW trz., Moskwa 1990

Doroszenko D., Helmąn Petro Doroszenko, NjuJork 1985
Doroszenko D., Narys istoriji Ukrajiny, t.1-2. Kyjiw 1992 (reprint)
Dzjwba E. N., Prosruieszezenije na (Jkrainie jego rol w ukreplenii suiaziej

ukrainskogo naroda z russkim i biełorusskim. Wtoraja pot. XW - pienuaja
poł.XWIu., Kijew 1987

D ży dżor a I'' U kraj i na w p ers zij poto wy n i XWI I w iku. Rozw id ky i z a m i Ę,
Kyjiw 1930

FedorczukJa., o., Miżnarodna dyptomatija i potityka Ukrajiny' 1654-1657,
czastynal: 1654 rik,Lwiw 7996

Btstlocnu.tĄ

Fenomen ukruj inśkoj i kul tuty : metodotohiczny zas aily osmystennj a,

red. Vl Szynkaruk,Je. BystryćĘj' Kyjiw 1996
Frick D. A.,Meletij Smotryc'kyj, Cambridge Mass. 1995

Gajecki G,, The Cossąck Adrninistration oJ the Hetmanate, vo|.1-2, Cam-
bridge Mass. 1978

Gordon L., Cossack Rebellions: Soci.al Turłnoil in tlrc Sixteenth Century, A1-

bany 1983

Gumilow L . N., Driewnije tjurki, Moskwa 7967 (Dzieje dawnych Tilrk tu ,

Warszawa L972)
Halecki O., The Borderlands oJWestern Ciuilization. A History of East Cen-

tral Europe, NewYork 1952

Ilistoia paftstulą i prawą polskiego, pod red. J. Bardacha, t.2,Warszawa
1966,vłyd' 2

HołobućĘj w.,Zaporoźke kozącttuo. 2 wyd., dop. i pererobt, Kyjiw 1994
HrabowećĘ W. \l' Karp a tśk e op ry szki'ws n uo, Lwiw 1 9 66
HruszewśĘ M. S.,IłoĄa Ukra}łry-Rusy, t.1-9, Kyjiw 1991-1996 (re-

print); t.10, Kyjiw 1936
HruszewśĘ M. S., Zwyczajna schetna ,,ruśkoji" istoriji i sp(lrdwa racional-

noho uktadu istoriji Schidnoln Stow'jarcttua, [w:) Stati po stawianowie-

dieniju. Wyp. 1, Sankt Pietierburg 1904, s.298-304
Isajewicz Ja. D., Priejenmiki pierwopieczarłrika, Moskwa 1981

Isajewycz la. D., Bratshua ta jbh rol w rozwytku ukrajinśkoji kultury XW-
XWI st., Kyjiw 1966

Isaj ewy cz J a. D., D ż e reta z is torij i uk raj i nśkoj i k ultu ry d oby Je od aliz mu, Ky -

1iw 1.972

Isajewycz Ja ., D., Jurij Drohobycz, Kyjiw 1972
Istoija Ukrainskoj SSR, t.1: red. I. I. Artiomienko, t.2: red.I. S. Słabie-

jew, t.3:red. G.Ja. Siergijenko, Kijew 1981-1983
Istorija Ukrajiny w osobąch. X-XVIII st., red. 'w. o. ZamłynśĘj, Kyjiw

1993
Iwanow W W Top orow W I'J., Is sl iedow a nij a w ob ta s t i s t a wj a nsk i ch d r i e w -

nosllg, Moskwa 1974

Jakowenko N. M., Ukrajinfua szljachta z kincja XIV do seredyny XWI st.

(WoĘ i Centralna Ukrajina), Kyjiw 1993

Jakowliw A., Das deutsclrc Recht in der Ukraine und seine EinJIuJ3e auJ das

ukrainische Recht im. 16. - lS.Jahrlrundert,Leipzig1942

371,



372 BtBuocnaru

JakowliwA.,Ukrajhśko-t doho [w")Praci

[Jkrajinślłoho Nauko'w tu tł lwa 1'934

Jakowliw A., WpĄnuy Śa prdl -lytolłśkoji

doby W-XW st., Praha 1'929

;.*r""""k'Ł ,osadnietwo pogratticza polsko-ruskicgo. Wojew dztuo bclskie od

J 1990 (rePrinQ

J XIII-nVw'tu,Mo-
skwa 1985

JewropejskeuidrodżennjataukrujinskalitetąturaXIV-XVIIIsI.'redo.
Myszanycz,

JobeftA.,DeLrtLaPolognedanslarrisedeIaChrćtientć1517.
1648,Ptis tra do Mohyty' Polska wobec kryzysu cltześei-

ee4)

J T Y'KYjiw1995)

J ''ozwYtkufeoda'
Iizmu'w Ęjiwśkoji Rrlsi, wyd' 2,Kyjiw 1992

Kaczrnat czyk !., B o hd a n C h m i e I n i ck i, Wrocław 1 988

KamiriskiA.S,,Republic us. Atltocracy: Pol.and _Lithuanią an'd Rtłssia, 1686-

1697, Cambridge Mass- 1993

Kamiriski A. S., Tlrc cossack Experintent in szlaclila Democracy in lhe Po-

lish-Litlnłania n Cotnmomueal th: The Hadiach (Hadziacz) U rliott' ",Ha-
rvard Ukrainian Studies', vol. I (1977)' nr 2, s' 173-191

Kandel E., oczerki urtetli.on i sobytij. lż istorii rossijskithjeuiejew (Do wtoroj

polou iny tu o sie mna d c a t ogo u iek a ), Ij e rus alirn 1 988

Kappeler A ., Kleine ceschichte der (Jkraine, Miinchen 1994 (Petite histoire

de l'Ukraine, Paris 1997)

Kłymenko P.,Cechy na (Jkraji'ni,t-1, Kyjiw 1929

Kohut Z., Russiał'l Centralism an'd IJkrainiatt Autonony: Inlperial Absorbtion

oJ tlrc Hetmałtate 1760s-1830s, Cambridge Mass' 1988

Kohut Z., Myth old ąnd New: The Haidanlak Mouement and the Koliiush-

chyna (1768) in Reeent Historiography' ,,Ilarvard Ukrainian Studies'',

vol. I (1977) nr 3, s. 359-378

Kordt \L,Matieriaty po russkoi kartografi' Wyp' 1-2, Kljew 1910

Kostomatow N. I., Rłłla, |w:J Sobrannyje soezinienija: Istoriezeskije mo-

nografti i issliedouanija. Kt. 6, Sankt Pietierburg 1905

Blsuocnąm,ą 373

Kotlar M.B., Hałyćko-WoĘnśkyj litopis XIII st., Kyjiw 1993

Kotlar N. F., .Flrnirowannije tieritorii i'tuozniknowierurije goroclou Calicko-
Wołynskoj Ru si lx-ruil w.tł', Kijew 7985

Kowalenko O.8., Patuto Potubotok - polityk i ludyna, Czernil-riw 1996

Krom M. M., M ież Ru sju i L itwoj. Z a p ad nio ru sskie zie m li w s istie mie n t ssko -
litowskich otnoszetij konca XV - pieru,oj trieti XVI rz. , Moskwa 1995

KrupnyćĘ B',He!łnałlPyĘp orĘk, joho Ąttja ta clolja, Mjurrchen 195

Krykun M., Adninistratyluno-terytari'alłryj ustrij Prawobereżnoji Ukrajiny u
XV-XVIII st.: Kordony wojeuodstu; lu switli. dżeret,Kyjiw 1992

Kryp'jakewyc z l. P., Hatyćko-Wołynśke knjazhusttuo, Kyjiw 1984
Kryp'j akewyc z l' P., I ło rij a U kraj iłty, Kyj iw 1 995 (re pri nt)
Kryp'j akewyc z I., B ah d an Ch neh ry&yj, 2 *y d. dop., Kyj iw 1 990
KryżaniwśĘ o. P, Płochij S' M., Istorija cerktuy ta relihijnoji dumky u

Ukraji .: Kin.eć XW - sercdyna XIX st., Kyjiw 1994

Kuczera M.P., Złtijetuy luaty Srieclnicgo Podnieprowja, Kijew 1987

KuI tura Wząntii. M _ pierwaja połowina XV w,, t. 1 -3, Moskrva 1984-1997
Kup c zynśĘ o. A., N aj d aw nis zi s tow'j a ntlśk i t o p o ttittty U k raj i ny j ak d ż e re -

lo isnriko-heoltrajczłrych doslidże (Hcohrajczni il'azlvy na -iczil, Ęiw
1981

Les confins de l'ancienne Pologne: Ukraine, Lituanie, Bićlorassie, XVt-
W sibcles, d. D. Beauvois, Lille 1988

Ljubawskij M., Oblastnoje dielienije i niesntoje upraulienije Litotusko-Rus-
sleogo gołłdarstwa ko uriemieni izdanija Pierwogo Linwskogo Stanta, Mo-
skwa 1892

Łaszczenko P., Ątowśkyj Statut jak pam'jatnyk lkrajinśkoho pratła, fw'.f
Naukowyj zbinryk UWU,Praha 1923

Łepjawko S.,Kozaćkiwijny kincja WI st. w Ukrajin'i, Czernihiw 1996

Łypy'śbj \l,Uczał szljach.ty u uetykotłttt ukrajhtfuomu polustan,xi pid pro-
wodom hehnana Bohdana Chmelnyćkoho, |w:) Tbory, t. 2, perekład J'
Kosacz, red. Ł. R. Biłas, Fiładelfija 1980 [pierwodrukpo polsku: W.
Lipiriski, S tanistaw Mithat Kr4czewskL Z d ziej w tualk i szla chty u krai -
skiej u, szeregach powsta czych pod uodzą Bohdana Chmielnickiego, Kra-
k6w 1972 - red.l

Łypynślqi VL, Ukrajin'a na peretomi. 1657 _ 1659. Zamitky do istoriji ukra-
jinśkoho deźaunoho budilłttythua u XVII-irn stolitti, fw:) Tiuoty, t.3,
red' Ł. R. Biłas,J. PełenśĘj, Fiładelfija 1991



-1 t+ Blntloc;n'ł,l.ą

Łysiak-Rud ny ćĘ1 I., I s to rycz ni ese, t. L, u por. Ja. Hrycak, Kyj iw 1 994

MaciszewskiJ., Szla ta polska i jej patishuo,Warszawa 1984,"ryd.2
Magocsi P. R., Ukrnine: A Historiral Atlas, Toronto 1985

Martel A., La lałtgttc polonaisc dats les pays ntlhines: Ukrainc et Russic Blan-
che, 1569 -L667, Lille 1 938

McNeil \M H., Ettropc's Stcppc Fronriea 1500-1 800. A Sndy oJ tlte Esttuard

Mouement in Europe, Chicago-London 1975

Między W'schodełn i Zachodem. Rzec4lospolita XVI-XVIII ul. Studią ofrą-

rowafle Zbigniewowi Wijcikowi w 70 rocznicę urodzin, pod red.

T. Chynczewskiej-I Iennel Ii in.], Warsza'wa 1993

Motylewicz J., Miasta zietti przemyskiej i sanockiej w drugicj potoruie XVII i
XWII w iek u, Przemyśl-Rz esz w 1'993

Mycyk Ju. A., LI k rai nsk ij c I ieto pi s i XVII t u ieka, Dniepropi ctrows k 1 978
Myćko I. A., osnoźka stow'jano-ltrcko-tatynśka Akademija (1576-1636) 

'
Kyjiw 1990

MyĘtaś V, Dalunioukrajin.&i sludenty i profcsory,Kyjiw 1994
Naływajko D', Koza&a dtrystyjanśka respublika: Zaporiźka Sii''z u zachid_

noje t uropcjśkycl L lilcraturnych paln''j atkach, Kyjiw 1992
NasonowA' N., Mongoly l Rłi Moshva-Lieningrad 1940

Niczyk W M., Łyrwynow W. D.' Stratij Ja. M., Fhnta nis tycz n i i refo nn ac ij -
ni idcji na Ukrajini, Kyjiw 1990

obolensĘ D',Tlrc Byzantine Inheritatrce oJEaslern Europe, Lolrdon 1982

ohłoblyn o.,Hcttttalt Iluan Mazepa ta joho doba, Nju-Jork 1960

ohłoblyn o., Lj u dy s ta roj i U k raj iny, Mj unchen 1 959

okinszewyc z L., IIe ne ralt1a st(1rszy na na Lh uobe reżnij U k raj in i XWI-XVIII
st', [w:] Praci.Koruisijidljauyucztruanttja istorijizachidno-ruśkolrc iukra-
jinśkoho praula, t.2,I(yjiw 1926

orzechowski J', okq,dentalizacja Rusi Korołutcj u X]V-XV uicku, |w:f
Dzieje Lubelsztzyzlly, t.Y7 Między Wsthodem i Zaclrcdent.. Cz. I: Kil-
fura utttyslotua, pod. red. J. KłoczowskicgoWarszawa1989, s.21-40

Osmanskaja impierija i strany Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropy w
XV-XVI w. t u. : C t a w nyj c te n d e n c i i polit ic zcsk ich uz a imoo ttt osze n ij, Mo -
skwa 1984

Pelenski J', Inkorporaja ukrai skiclt zit:tlt dawne-j Rtłsi do Korony u 1569
rofut, Ideologia i kor4,ści - pr bn floLuelo spojrzenia, ,,Przegląd }Iisto-

ryczny'. 65 (1974) 2.2,s.211,-261

Btsttoctłąt.u

Petrow W P, Ehtohenez slow'jatt,Kyjiw 1972
Pidłypczak-Majerowicz M., Razyliani.e w Korotic i na l.itLuie. Szkoly i

ks i ąźk i u d z i atalnośt i zako n t t,'lVarszawa 1 986
Pienuyj Lilowskij Slatut 1529 goda. IvIati.eriały tntlczttoj kotyferencii,V1|-

nius 1982

Piwtorak H., Zuidky my i nasza tnotua,Kyjitv 1994
Plietniewa S. A., Chazary,2-ie izda je, dopołrricnnoje, Moskwa 1986
Plietniewa s. A.,Kotzewniki sricdniowiekotuja. poiski isroriczeskich zakotto-

tnientostiej, Moskwa 1982
Płochij S. N., Papstuo i(Jkraina: Politika Rintskoi kttrii tn tłkrninskith zicnil-

jrutt tt,XVLXVil rłlL, Kijcw l989
PodhorodeckiL., Chanat Kryntski ijego stostttt'ki z Polską'tu XV-XVIII w ,'V/arszawa 1987
Poląnd ąnd Ukrąine: Pąst and Present, ed. by P J. Potichrryj, Edrrrontoll-

Toronto 1980
Połon śka-Vasyłenko N', .Islorryn U kraj it ry, t. 1 -2, Kyj iw 1 992 (repri nt)
Połonśka-Wasylenko N., Zaporiżżja XWII st. ra joho spadszczytta, cz. 1-

2, Ętlncherr 1965-1967
Popowicz M. v{, Miropozzrie ttttijc drietunich słatujatt, Kijew 1985
[Poppe A., Pa stwo t kości l na Rusi. tu XI wicktt,'Warszawa 1968 - red'l
[Poppe A., Ru-sskije ruitropolii konstantynopolsko.i patriarthii łu XI lu,, ,}Wi-

zantijskij W-iemiennik",28(1968), s. 85-108 - red.l
[Poppe A.,The Rise o_f Cl stian Russia,London 1982 _ red.]
Priesniakow A. E., Liekcii po russkoj ktorii, t.'1: Kijawskaja Rri Moskwa

1938; t. 2: Zapadnaja Ruś i Litotusko-Rttsskojegosudarsnzo, Moskwa 1939
Pritsak O., Reshetar J.5., Ukraine and Dialectics oJNation Bttitcting, [w]

Fronl Kieuan Rui to Moden'l (Jkraine: Formątion of the L}krainian Na_
llolr, Cambridge Mass. 1984 (The Millerrium Scries by the Ukrł-
inian Studies Fund)

Pritsak o.,The originof Rus', vol. I: old scandinauian sotrce otltcr tlnn tltr
Sa3as, Cambridge Mass. 1981

RaeffM', Tlrc Well_ordered Polica State : Socia! atld Insilnłtiotnl Change Tlu.o-
tgh Latu in the Cennątties atd Russia,1660-1800, New Haven, Lon-
don 1983

Rethinking Ukrąiniąn History, ed. by Ivan L. RudnytsĘ andJ.-P Hini-
ka, Edmonton 1985

375

I

ffi-ttillll



3?6 Bnttocnat,u

Rybakow B. L.,Ja4czestuo driewniej Rusl, Kijew 1987

Rybakow B. A-, Kijewskaja Ruś i russkijc b|ażesuua XII-Xru lu' tu., Mo-
slcrva 1982

Sahanowicz H., Nietujadoma uajna. 1654-1667, Minsk 1995

Sas P M., Fieodalnyje goroda Ukrainy w konce XV - 60-eh godaeh XW u.,

Kijew 1989
Saunders D.,The Ukrain'iałl Impaet on Russian Culture,1750-1850' Ed-

monton 1985

Sawycz o.,Narysy z isnrijikulhłrnych ruch.iw na Uknjini ta Bitorusi u XVI-
XVII w.,Kyjiw 1929

Senyk 5., A Hktory of the Church in. U kraine,vol. I: T the End of the Thirte-

enth Centuty, Roma 1993 (Orientalia Christiana Analecta,23)
Serczyk V{ A', Hajd a łnacy, Krak w 197 8, wyd' 2

SercrykVf A.,Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roka, Kra-
k w 1984

Śevćenko I., Byzantiunl and th'e Slaus in Letters and Culttłre, Cambridge
Mass., Napoli 199I

Śevćenko I', The Many Worlds of Peter Mohyla, Cambridge Mass' 1985

(The Millenium Series by the Ukainian Studies Fund)
Śevćenko I., (Jkraina międ4 Wschodem a Zachodem,Warszasra 7996
Shevelov G. Y,.4 Historical Plrcnology oJthe Ukrainian Language, Heidel-

berg7979
SiczynśĘ \I, CzuĄnci pro Ukrajinu,Kyjiw 1992 (reprint)
Siedow W W,,Wosncznyje stauianie u VI-XIII w.w., Moskwa 1982

Słabczenko M., organizacija choziajstlua Ukraitq ot Chmielniekogo do mi-
rowoj wojny, cz.I'. Ch.oziajshao Cietn'ranszczini u XWI-XVIII w., Od-
iessa 1925

Słabczenko M., Socialno-prauowa orhanizacija Skzi Zaporoźkoji, fw:] Praci

komisiji dlja uryuezuwannja isnĄi zachidno-ruśkoho i ukrajinśkoho pra-
wa,t.3,Kyjiw 1927

Słąwianic i skandinawy, Moskwa 1986

Smolij \M A., S tepankow V/ 5., B ohd a n C hmelnyekyj. S o c i alno - p oli t yc z n1j

portret, Kyjiw 1993

Smolij W A., Stepankow W S., Ukrajinśka derżawna ideja XVII-X\ĄI(
stolit: Problemy fonnuuannja, ewoluctji, reatizaciji, Kyjiw 1997

Bnuocn'ł,u 377

Starożytnosti Rusi-Ukrajiny' Zbirnyk naukouych ptrać na qloszanu 70-
riczczj a M. J u. BĄczeulśkoho, Kyjiw 199 4

State ąnil Society in Eutoplefrom the FiJteenth to Eighteenth Century, ed.
byJ. Pelenski, 

.V/arszawa 
1985

Subtelnyj O., M aze py nci. U k raj inskyj s ep a ra ty z m na po cz a tku XWIIsr., per.
W KuĘk' Kyjiw 1994

Subtelnyj o, U hĄ i na : is nrij a, pe r. J u. S zewczuk, Kyj iw 1 99 1

Swierdłow V| B., C ie nez is i st ruk nl ra je od alnogo obszc z ie s tw a D r iew n iej Ru s i,
Lieningrad 1983

Sydorenko A, The Kie u an Ac aile nry i n the S e ue n tee nll t Centu ry, Ottaw a 797 7
Syryn F. E.,BetueenPoland an.d (Jkraine :The DilemmaoJAdaml{ysil, 1600-

1 65 3, Cambridge Mass. 1985
Sysyn F. E., Hbtory, Culture and Natiott: An Exanination of Seuenteenth_

Century Ukrainian HistoryWriti.ng, Cambridge Mass. 1985 (The Mil_
lenium Series by the Ukrainian Studies Fund)

Szabuldo F. M., ZiemliJugo-Zapadnoj Rusi w sostawie Welikogo knjaże-
stwa Litowskogo, Kijew 1987

SzczapowJa. N., Goy;darshuo i.cełkolu driauniej RusiX-XIIp., Moskrva 1989
SzczygielR., Lokacje miast w Polsce XVI wie&ł, Lublin 1989
Szeluchin S., Ukrajinn _ nazua ndśŻ ji zenlli z najdawnljs4ch czashu ,Dro-

hobycz 1992 (reprint)
Szwydko A. IŁ, Socialno-ekonomkzieskoje razluitije gorodow Ukrainy w XW-

XVI II u.u., Dniepropietrowsk 1 975
Tazbir l., Kuhura szlachecka w Pokce : rozkuit-upadek-relikty,Warszawa lgTg
The Kieu Mohyla Academy, ,,Haward lJkrainian Studies", special issue,

vol. MII (1984) nr 1-2
The Nobility in Russią and Eastern Eltope, ed. by I. Banac and P Bush-

kovitch, New Haven 1983
The Politicąl and Social Ideas of Vjaćeslau Lypyrc,Ęj, ,,Harvard Ukra-

inian Studies" special issue, vol. D( (1985) nr 3-4
Tołoczko A- P, Knjaź u Driewniej Rusi: wtast, sobstwiennost, idieotogja'

Kijew 1992
Tołoczko o. P., Ruś deźawa i obraz deźawy, Kyjiw 1994
Tołoczko P. P., D r ieu n ie ru sskij j eo d at nyj go rod, Kij ew 1 989
Tołoczko P.P,Iłorycztti porh.eĘ. Iż ktoriji daunioruśkoji i jałropejśkoji po-

lityky X-XII st., Kyjiw 1990



378 Bnuocn'ł.u

TomasziwśĘ S., ktorija Ukrajiny: Statynni wiky i seredni vuiky, Mjun-
chen 1948

Tłyumjy iporażki. studia z dziej w kulturypolskiej XVI-XVIII rł', pod
red.J. Tazbira, W'arszawa 1989

Tyszkiewicz J., Thtarcy na Litwie i w Polsce. Studia z dzkj w XIII-XWII
tu .,Warszauła, 1989

Ukraine and Russią in theit Historical Encounter, ed. by P. J. Potichnyj
etc, Edmonton 1992

Ukrcinian-Jewish Relątions in Historical Petspectiue, ed. by P J. Potich-
nyj and If. Aster, Edmonton 1988

Ukrujinśka kultura. Lekciji za rcd' Dmytra Antonowycza, upor' S. Ulja-
nowśka, Kyjiw i993

IJlewicz T., Sarmacja: Snłdium z problem.atyki łowia skiej XV i XW w.,
Krak w 1950

UljanowśĘ w. L, Iłorija cerkruy ta relihijnoji dumky b Ukrajini: seredyna

XV _ ki.nećXVI st.,kn. 1-2, Kyjiw 1994
Uszkalow L., Swit ukrajinśkoho Barokko. Fitotohiczni etjudy,Chark'lw 1994
Velychenko 5., National Hktory as Cultural Process. A Suruq of the Interpre-

tatiorc of Ukraine's Past in Polkh, Rtłssian and Uk.rainian Historical Wri-
tingfron. the Earliest Tirnes to 1914,Edmonton 1992

VodoffV, Naksance de la chrćti'entć rłsse, Paris 1988

Weinryb B. D., The Jaus of Poland: A Social and Economic History of the

Jewish Community in Polandfrom 1100 to lS)0,Phtladelphia 1973
Viktorowa L. L., Mongoły. Proischożdien'ije naroda i istoki kultury,

Moskwa 1980
williams G. H.' Protestanls in tlrc Ukrainian Lands of the Polbh-Lithuąni'an

Commoruuealth, Carnbridge Mass. 1988 (The Millenium Series by
the Ukainian Studies Fund)

Wisner H., Najjaśnkjsza Rzeczpospolita. Szkice z dziej w Polski szlaeheckiej

XW -Xtr4 I w ieku, War szaw a 797 8

w jcik Z., Dzikie PoIa w ogniu' o Kozaczyźnie w dawnej Rzec4pospoliĘ,
'Warszawa 1968, wyd.3

Wlnokur I. S.,Iłorija ta kultura czernjathhu&.ych plemenDnistro-Dni.prowś_
koho meżyriczczja II-V st. n. e.,Kyjiw 1972

Zajączkowski A., Chiwne elemenĘ kultury szlaclrckiej u Pokce. Ideologia a

s truktu ry społeczne, Wr ocła'w 19 61

Z a|iznj ak L. L., N a ry sy s t arod aw nioj i b to r ij i U k raj i łry, Kyjiw 199 4

Bnuocnanu 379

żeleznjak I. M., Roś i etnolingwistyczni procesy serednio_naddniprjan&.oho

P rawobereżżj a' Kyj iw 1 987

Żukowicz P., S iej mow aj a bo rba prau ostaunogo zapadnonł sskogo duo rj ans h u a

s cerkownoj unijej (do 1608 g.), Sankt Pietierburg 1901



Il'lot'rs osÓa 381

Inileks os h

Abcl 289
AbramowiczJan, wojcwoda smolc ski 17'1

Adalbert z Ticwiru, arcybiskup magdc-
burski 54

Aksamitow 348
Alcksander I, inrpcrarcr rosyjski 36(r

Alcksander Maccdoriski 33, 29tt

Alcksandcr Wsicwołodowicz, książę bcłski
99,100

Alcksy III Angclos, ccsarz bizanryjski 98

Alcksy Michajlowicz, car moskicwski
238-241

Alcksy, mctropolita kijowski 134
Anastazja, c rka Jaroslawa Mądrcgo,

kr lowa węgicrska 6()

,fuldrusiak Mykołł 274
Andrzcj II Arpad, kr l węgicrski 99-10l
Andrzcj JLlrijowicz, książę włodzinricrski

103
Andrzej, syn Andrzcja lI Arpada, kr la

węgicrskicgo 101

Anna Mścislaw wna, c rka Mścisława
Udałcgo 101

Anna, c rkaJaroslawa Mądrcg"cl, k lowa
francuska 60

Anna, impcratorowa rosyjska 346, 361
Anna, siostra ccsarza Bazylcgo II Bułgaro-

b jcy 55
Anna' wdowa po Romanic Mścislawiczu

99
An toni, mnich Ławry Kijowsko-Picczcr-

skicj, św 7()' 71

Anronowycz Drnytro 378
Anronowycz Wotodymyr 11, 12

Antor.rowyczc, r d 313
Anrynrir, murza budziacki 235
Apanowycz O. M 369
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Askold, książq kijowski 46,51-51
Asparuch, chan bulprski 40
Astcr lloward 378
Arylla, wladca Hun w 38
August II Sas, kr l Rzcczypospolitcj 272,

273
August III Sas, kr l Rzcczypospolitcj 322
Baal Szcnr Tow pdtrz Izracl ben Eliczcr
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Bałaban Gcdcon, biskup lwowski 162
Banac Ivo 370,377
Banrysz-Kanrienski Dymitr 344
BarabaszJakub, ataman koszowy Siczy 249
Baranowicz A 369
Barrnowicz Łrzarz, rrcybiskrlp czcrni-
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Hondius Villcnr, rytownik 217
Htinigcr N. 148
Hordijcnko Kost', dow dcr koztcki271-

2?9,282,361
Horlcnko Danylo, dow dca kozacki 2tl2
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Hornostajowic,r d181
Hozjusz Stłnislaw, bisktrp warmi ski,
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an zEfezu, historyk 35
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Jarosław ośrnion-rysł, syn Wolodynryrka,
książę halicki 96' 97, 99
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Jcrzy Hamartolos, pisarz bizantyjski 79
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104

Jcrvlcwicz Foma 197

Joachim, patriarcha moskicwski 285

Joann I, mctropolita kijowski 68

Jobcrt Anbroisc 372

Jonasz (lona), nrctropolita rnoskiewski ,J34

Jordancs 35

JoukovsĘ Arkady 372

l zetII, ccsarz austriacki 33t

l zcFowicz Iwan, dnchowny 176
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Kalinowski Marcin, hctnran polny koron-
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Siczy 362,366
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Karol Wiclki, ccsarz 59
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335, 349-351, 353, 354, 359, 360,
365

Kazanowscy, r d 181

Kazimicrz IIIWiclki, kr lpolski 104, 109,
113,114.116.125,210

Kninicrz lVJagiclloriczyk, kr l polski,
wiclki książę litcwski 12l, 128,131,
145

Kaz irnicrz Wic I ki pat rz Kazin'ticrz, III
Wiclki

Kicjstur cicdylrlillowicz, wicIki książę
litcwski 125

Kicrdc-jowic, r d 112
Kij 3s, 10
Kisie I Adanr, wojcwoda kijowski ,199, 

200,
22t,230,248,376

Kiszka Samijlo (Sarnucl), dow dca kozac-
ki 194

Kizyrn Bohdan, dow dca kozacki 2(X)

Klcnrcns Ochrydzki 56
Klcmcns MII, papicż 'l9l
Klonowic Scbrstran 121

Kłoczowski Jcrzy (l, 8, 9, 11 ,370,37 4
Kłyrncnko P 372
Kochanowski Piotr, nrniclr 2B(r

Koczubcj Morria 268, 26t)

Koczubcj Wasyl, członck starszyzlty ko-
zackicj 268,269

Kohrrt Zcnon 1 4, 338, 349, 353, 31 2

Kolonran, kr l halicki 100, 104
Kolłątaj Hugo 3'l0
Konrulović Alcksandcr, dyplomata papic-

ski 1 91

Konaszcwiczc-Popiolowic, r d 196
Konaszcwicz- Sahajdaczny P iotr patrz

Sahajdaczny Piotr
Konczak, chan polowiccki 92
Kondratjcwowic, r d 388
Kondratowicz Lttdwik patrz Syrokomla

Władyslaw
Koniccpolscy, r d 181

Koniccpolski Alcksandcr, regimcntarz
)lq ))1 )))

Koniccpolski Stanislaw, hctnran wiclki
koronny 153,'198,216

Konrad Mazowiccki '101

Koustanry Porfi rogcncta, ccsarz bizanryj-
ski 19

Konstanry wiclki książę, wlruk Krmrzyny
II 360

Konstanryn Wiclki, ccsarz rzymski 53
Konstantyn, syn Lcona III ccsarza bizan-

ryjskiego 289
Konstanryn, św. patrz Cyryl' św

Kopi ski Izajasz, biskup przcrnyski 177
Kopystcn ski Zachariasz, arch i rnandlyra

Ławry Kijt;lvsko-Picczcrskicj 1 75,
203,208,210

KordtW 372
Korcccy, rć;d 132' 156' 157' l81' 1 82
Korccki BoIrusz, książę, rvo.jcrvodł podol-

ski 132
Korccki Karol, książę 2()8

Korccki Słl-ttucl, ksiłżq 2()3' 2()8

Koriat-Michrl Gicdyluillowicz, książę
podolski 123

Koriatowiczc, 1611 123, 124
Kosacz J. 373
Kosaczowic, r d 313
Kosiliski Krzysztol. przpvodca powsrania

kozackicgo 190, 191

Kosnla, św. 9()

Kosrnas Indikoplcusrcs, kupicc bizanryjski
79

Kossow Sylwcstcr, mctropolita kijowski
204.208.223.284.285

Kostorrrarow Mykota (Nikolaj) 1 1, 12, 312
Koszka (Kuszka), dow dca kozacki 231
Kościuszko Thdcusz 31 ()

Kotian, chan polowiccki 93
Kotlar Mykola F. 373
Kotlar Nikołaj F. patrz Kotlar Mykoła F.

KotlarcwśĘj Iwarr 3 8

Kowalcnko O. B. 373
Kowalska Marir 298
Krasiriski Jan 148
Krasowski Dmytro, micszczanin lwowski

173
Krawczcnko N M.370
Krcczkowicz Iwan I90
Krcmpski 191

Krokowski Joasaf , mctropol i ta kijowski
286,281,299

Krom M. M.373
IGupnyćĘj B.373
Kryczcwski Stanislaw (Miclral), pułkow-

nik kozacki 219,373
Krykun Mykola 373
Krym Gcrcj, nastęPca tronu na Krymic

235,236
KrypJakcwycz I. P 373
Krywonos Maksym, dow dca kozacki

221,231,232

I
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Kryżaniwśkyj o.P'373
Krzyczcwski Sunislaw Michal pat rz Kry-

czcwski Stanisław
Kuczcra M. P 373
Kulakauskas Antanas 14
Ktrnccwicz Joza[at, św., arcybisktlp połoc-

ki 197, 198
KupczynśĘj o. A.373
Kurbat, chan bułgarski 40
Kuria, chan Pieczyng w46,89
Kwasow 348
Kwitka-Osnowjanen ko Hryhorij 368
Kwitkowic, r d 358
Kysil Adam palrz Kisicl Adanr
Lassota Eryk '141, 183, 184, 191

Lcd chowscy, r d 3.1 1

Lcon Diakon, historyk bizantyjski 45
Lcon III, ccsarz bizanryjski 289
Lconticw Michaił' gubcrnator ki;'owski

323
Leszczyriscy, r d 181

Lcszczyriski Andrzcj, wojcwoda brzcsko-
kujawski 171

Lcszczyriski S tan islaw płlrz S tan islłw
Lcszczyirs ki

Lcszck Bialy, książę krakowski 99' 100
Lcw Jurijowicz, ksiąźę halicki'l 03

Lipi riski Wacław płnz Łypynśkyj \Viaczc-
sław

Lj ubawskil' Matwicj 37.j
Lubart-Dynitr G icdyrllil lowicz, książę

wołyliski 104,123' 121
Lubbcrt Sibrand I(r7

Lubomirscy, r d l81,31I
Ludwik d'Anjou 2oln Lir Irr rk Wqrricrski
LudwikWęgicrski, kr(ll polskl i rvęgicrski

104,125
Ludwik'Wiclki 1łlł: Lrtrl,.i'lk węuicrski
Lupr'rl Rozanda, żollr T1łllrl:;zr Chllricl-

nickicgo 237
Lupul Vasilc (Bazyli), hosprxlrr molclaw-

ski 236,237
Łacina pntrz ostror g Mikol11
Łahodowscy, r d 1 12

Łłszczcnko P.3']3
Łaszkicwicz Hubcrt 17

Łcpjawko S. 373
Łcscwyccy, r d 358
Łoboda HryhoriJ' 191-1 93

Łojcwiczc, r d 1-l2

Łomonosow Michail 42
Łotman Jurlj 72
Łubic ski Macicj, prynras 221
Łukjanow lwan 348
Łybcdż 4{)

Łyko-obolcliscy, r d 1 81

Łypynśkyj Wiaczcsław (Lipi ski wacław)
12-14,373

Łysiak-RudnyćĘj lwan 37 4, 37 5
ŁytwynowW. D.374
ŁyzohubJakow 344
Maciszcwski Jarcma, 37 4
Magocsi Paul Robcrt 374
Makary III, patriarcha antiochc ski 297
Młłachowska (orlik)Iryna 297
MariaJurijewna 103

Maria Mścisław wna 101

Maria Tcrcsa, ccsarzowa austriacka 33'l
MartclA 374
MatcjkoJan 309
Matiusze nko Stefan 313
Mazcpa Iwan 2atrz Mazcpa-Kołodyiski

Iwan
Mazcpa-Kołody ski Iwan, hctman kozac_

ki 1 86, 260, 267 -27 1, 273-279, 283,
290, 293, 299, 302, 309, 334, 3 40,
342. 343, 348, 350, 359, 37 4

Mazcpa-Kołodyriski Stefan Adam. ojciec
Iwna267

McNcil W H.374
Mcdwid, uczcstn ik hajdamrczyzny 322
Mchmcd Gcrcj Ę chan krymski 251

Mehmcd Gcrcj, Thtar krymski 198
Mchmcd IV sultan turecki262
Mellcr StcFan 141 , 1,83

Menandcr Protcktor 35
Mcndog, ksiąźę litcwski, kr l Litwy 101

Mcngli Gcrcj, chan krymski 145
Mctody' św. 56, 84
MichaI Korybutwiśniowiecki, kr l Rze-

czypospolitcj 262
Michał, syn Scnrcna olelkowicza' książę

131
Michał. syn Zyglnunta Kicjsttltowicza'

książę 128
Micnszykow Alcksandcr 275, 299
Miklaszcwski Mychajło, pułkownik ko_

zacki 272.2?3

Mikoszyriski Bohdan, dow dca kozacki
191, 192

Miłoradowicz Michal 3 42
Mirowycz lwan, dow dca kozacki 213
Mniszchowie, r d 181,311
Mnohohriszny Demian (Dcmko), Irct-

man kozacki 259-261
Molryla Pctcr patrz Mohyła Piotr
Mohyla ski Arscniusz, mctropolita ki-

jowski 350
MohyłaJercmiasz, hospodar moldaw.ski 202
Mohyła Katarzyna, żona księcia Sarnucla

Korcckiego 203
Mohyła Piotą mctropolita kijowski 202-

205,218,284,372, 376
Mohyła Raina, żona kięcia Michala

'Wiśniowieckicgo 
203

Mohyła Symcon, lrospodar mołdawski
Mohylowic, r d 203
Mojżcsz 218,223,298
Mojżesz, ihumen klasztoru w wydubi-

czech 81

Mokijiwska Maria (w :rakonie Magdalc-
na), rnetka lwana Mazcpy 267

MonomachowiczcJurijowicze, r d 64
Monomaclrowicze Mścisławowic zc, r d (A
Monomachowiczc, r d 100
Moszczcriski, szambclan krrilcwski 3'13
Moszonczyczc, r6d 112
Moszyriski Lcszck 60
Motrona (Hclena), 1.'voto Czapliriska, 2.'

voto Chrnielnicka 223
Morylcwicz Jcrzy 315, 37 4
Mścisław Iziasławicz, wielki książę kijow-

ski, woły ski 98
Mścisław Udały, książę halicki ]0(), 101
Mścislaw'Włodzinricrzowicz V'iclki,

wiclki książę kijowski 64
Miillcr Gcrhard Fricdriech 42
Murad Gcrcj, chan krymski 264
lv'turad III. sr.rltan turecki I 89
MycykJurij A 374
Myćko I. A.374
Mykoła pałz ]ablorrowski Augrrst
Mykytaś V{ 374
Myszanycz O.372
Nabuchodonozor 298
Nalcwajko (Naliwajko) Dcrnian, prawo-

slawny polcmista rcligijny 191

Nalcwajko Scwcryn, przyw dca powsra-
nia kozackicgo 191-193, 197,228,
232

Nalcwajkowic-Birkowscy, r d 191
Naływajko Dlnytro 374
Naryszkina Katarzyna (Razumowska) 348
Nasonow A. N. 374
Nataśka, nałożn ica Jarosława ośmiomysła

97
Nazarcnko O. 58
NiczykVZ M.374
Niclubowicz-Tirkalski Jrizc I nrc tropol ita

kiy'owski 285,328
Nicnr irycz Jcrzy 208, 248, 250, 252
Nodzyliska Ludmiła 71

Obidowski lwan, pu lkorvnik kozacki 27 2
Obolcnsky D.374
Obolcfrscy, r d 64
Odojcwscy, r d 64
ohłobłyn olcksandr 374
Okinszcwycz L.374
olcg Natłsiczowicz, syn Jarosława

ośmionlysła 97
olcg Swiatoslawicz, książę 46, 63
olcg, książę kijowski 45, 47, 54, 88,89,

197,211
Olegowiczc, r d 63
Olch palrz Olcg
olclko syn lVłodzimicrza olgicrdowicza

księcia kijowskicgo 128, 130
Olclkowiczc, r6d 128, 129,131,132, 145
olga, żona Igora (Starcgo) 47, 54
olga, żonaJarosława ośmionrysła 97
olgicrd, wielki książę litcwski 'l23-125,

134,149
Olgicrdowiczc, r d 125, 126, 131
ołeksandrcnko, dow dca kozacki 231
Orcndarcnko Tyrnosz, hetman kozacki

199
orlik Filip (orłyk Ęlyp), lrctman kozacki

247, 27 9 -283, 287 _291, 3 44, 31 3
Orlik Ste Fan, ojcicc Filipa 279
OrlykPylyp patrz Orlik Filip
OryszowskiJ:rn, dow dca Kozak w I8g,

189

Orzcchowscy, r d 112
orzcchowski (Roxolanus) Stanisław, 1 13,

161,21,0
OrzcchorvskiJ. 374

L

I

I

i
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osnlan III, sułtrlt ttrrccki 195

Ossoliirski Jcrzy, krnclcrz r,viclki koronny
221

Ostran ica Jacck (Ostrzanin) 201

Ostrogscy, r d 64, 130, 132, 156, 157' 16ti'

181, 182. 190. 191,210
ostrogski llia Korrstantynowrcz. kiążę.

wojcwodr podolski 132

ostroppkiJ;rntrsz, książq 1_5(l, 1 t]1, 190'

191

ostrogski Kotrstanty Iwanowicz' ksi:1żq,

wojcwoda podolski 
,l32, ,l88

ostrogski Konstenty, książę ]5(l

ostrogski Wasyl Korrsrlnty. książę. wojc-
rvoda kijorvski 132, 159-1(r1' 163-

I 61 . 170, 17 1, 115,1 90-1 92

Ostror g Mikolaj, rcgimcrltrrz 221'222
Ottou l, ccsarz 54
Paj isijusz, patrirrchr jcrozolinrski 223

Pa;:rocki Bartosz 44
l)asckJan Chryzosrom 2 7

l)aszuto W 58

l)awct Rusin z Krosna 121

Prwcl z Alcppo, duchowtty 297,298,301
Prwluk, przyrv dca powstania kozackicgo

201 , Ż01 ,216
Pckllidcs Szymon (Pękala, Pqkrlski, Szy-

nron) 160,190
l)ctcrlski Jarosław 373, 37 4, 377

l)clcrls$ Jaroslav palrz Pclcnski Jlrosław
Pclczycki Lcw, biskup pil-rsko - turowski

162
I)clcnśĘ Jarosław pntrz Pclcrrski Jarosłarv
Pcrrow W. P 375

Piastowic, r d 125

Pidlypczak-Majcrowicz Mrria 334, 37 5

l)icrzyna patrz ZasIawski Wllrdysław Do-
nlirlik

Piotr I, impcrator rosyjski 206,269,272,
27 3, 21 5-277, 280-2U3, 295, 3 I 9,

335 -337, 339 -346, 352, 356, 359.

360.364
Piotr II, carcwicz rosYjski 345

Piwtorak LI 375
Platcrowic, r d 3'l4
Plictnicwa S. A 375
Plctcnccki Elizj usz, arcltilrlandryta Ławry

Kijowsko-Picczcrskicj 1 75

Plochij Scrhij M. 313, 37 5

Ptochij Sicrgicj N. ptrz Ptoclrij Scrhij M
Pocicj lJipacy (Adanr), nrcrropolitr kijow-

ski 1 (,3, 164, 166, 168, 172, 202,206
Podhorodccki Lcszck 375

Podwysocki Krspcr, dow dca kozacki 191

Polcryka (Polctika) Hryhorij 354

l)olcryka (Polctika) Wasyl 354
Polonśka-'Wasyłcnko Natalia l 4, 375

Polowicc Scmcn, pulkowllik kozacki 2(ru

Polubotkowic, r d 33ll
Polubotok Prwlo 343-345, 373

Popowicz M W.375
Poppc Andrzcj 68,375
Poryccy, r d 181

Posscvino Antonio 161

l)otichnyj PctroJ 375, 37tl

Potionrkin Grigorii (Grzcgorz) 3(16

Potoccy, r d 1U1, 311, 314, 318
Potocki Mikołaj, hctnlalr wiclki korony

200, 2l()-221 , 226
Potocki Scwcryn, hctlnan koronny 245

Potocki Stclarr, syn Mikolaja 220
Prcslużyczc, r d 1 12

l)rcrflcz Bcrllard 111, 1 49

Pricak Ornclan (Pritsak Orncliart), 14, 22,

375
Pricsnirkow A E.375
Pricsniakow O 58

Pritsłk onlclian pnlz Pricak omclan
ProkopiLrsz z Cczarci J5
Prokopowicz Teoterr 295, 299,344
Proriscy, r d 181

Proriski Scrncn' kiążę' wojcwoda podol-
ski 132

Pr chniccy, r d 112

Pscudo Maurycy zwalry Stratcgicnr 35

Ptolorncusz 34
Ptrclllla Łłwricnt!1', malarz lwowski 173

PrrgaczowJcnliclian, przywćldca powsta-

nia chlopskicgo rv Rosji 317

Puszknr Marcin (Marryn), dorvtidca
kozacki Ż49,25Ż,258

Puszkin Alcksarrdcr Sicrgicjcwicz 267

Radplyłowski Anton ij 2(l7

RadziwiłlJanusz, lrctllarr litcwski 217'

228
Radziwi| l KrzysztoĘ wojcwoda wiIc ski

17ll
Radziwill Mikolaj CzarnY 140

Raclf Marc 375
Rankc Lcopolcl vorr 1l
Rawita (iawroriski Franciszck 327
Razunrowscy, r d 338,317,351)
Raztrmowski Alcksicj, hrabia 3.{7

RazuIntlwski Cyryl (Rozurnowśkyj Kyry-
lo), hctn.ran kozacki 339, 341,347-
350,361,366

Rcjtan Thdcusz 310
RcshctarJ S.375
Rinaldi 34fl
Roald 47
RohatyniccJurij, nricszczanin lwowski l7.l
Ronran Mścisławicz' książę wolyilski i

halicki 82,97-100
Roman, rnctropolita kijowski 134
Ronranowiczc, r d 64, 101, 103

Rolrlatlowski, kozecki pisarz ptlłkowy 3(l5
Rol nodarrowskij Grigorij. książq' w,!cwu-

da ruoskicwski 256, 259, 265
Rościsław Wiodzimicrzowicz, książę

trnrrtorakłliski 96
Rościslawiczc, r d 9 ' 98

Rozanda 2,złz [-trpul Rozallda
Rudllytsky Ivrn L plttrz Łysiak-Rudnyć-

Ęj Iwall
Rudolfll l-labsburg, ccsarz 191

Rulnianccw Piotr' gcrrcrrł-gttbcrlrłtor
kijowski 336, 350, 351, 353, 354

Rtrryk Rościsławicz' rviclki książę k|'ow-
ski 96

Rrrrykowiczc, r6d 42, 59, 64, 65, 97, 103,
124,129

RutskiJ zcf Wclanrin, mctropolita kijow-
ski 172, 17 6, 17 8, 202, 206, 332

RrrŹyriscy, r d 157''l 82
Rużyilski Ronlan, książę 2()8

Rybakow Borys A 43, 73, 31 6
Rylscyi r d 313
Rzcwuscy, r d 31.1

Sahajdaczny Piotr, hctman kozacki 176,
177,186.195,196.198

Sahanowicz Hicnadź 17, 376
Sar.nojlowicz Llryhorij, syn Iwana, prrl-

kownik kozacki 266
Słrnojlowicz Iwan, hctrnan kozacki 2 1-

266,268,283,285,341
Sanrowydcc, anonimowy kron ikarz ko-

zacki 21 8, 23O,232,234

Sanguszko Fcdor, książę 171

Sanguszko Fcdor, książę, wojcrvoda po-
dolski 1 32

Sanguszkowic, r d 132, 156, 3l1
Sanguszkowic-Koszyrscy, r d 181

Sapunow B W. 80
Sas P. M 37
Saundcrs D 37(r

Sawycz O 37(r

Sawycz Scnrcn 343
SclrcrcrJcan l}clloit' poscł lraIlcLrski w

Pctcrsbursu 344
Scicr Gazi aqr, wczyr chana krynrskicgr 235
Sclim II1lłtr Solinlan II Wspaniały
Scrncn olclkoivicz, ksiąźę kijorł,ski 13()'

131.132
Scniurou'ic, r d 20(r

Scnyk S 37(r

Scrczyk Władysłrw Andrzcj 376
Scvćcnko Ihor 14'376
Sędzisław, bojar lr:rlicki 1()0, 1()1

Sękowska Elżbicta 372
Sl:cvclov G. Y patrz SzcwclowJunj
Siczynśkyj W.37(l
Sicdow W W 37(r

Siclicki Franciszck 55, tl0, 82. 91, 93, 9tl,

102
Sicmaszkowic, r d l8.l
Sicrgijenko C la 371

Sirko Iwan, annran koszowy Siczy 252
SkarbckJen 17

Skarg Piotr, kaznodzicja i tcologjczuicki
159,162,164

Skobcjko, bojrr kijowski 128
Skoropadscy, r d 338
Skoropadski Iwan, hctnran kozacki 27(r,

343
Skoropadski Pawcl, hctnran ukrai ski 27(r

Skoworode Hryhorij, trlozof 355, 36'7,368
Stabczcnko Mychajlo 338, 341, 364,376
Slabicjcw I. S. 371

Sloneczkowiczc, r d
Slowacki Juliusz 267 ,309
Slucki Jtrrij' książę 161

Smolij V. A. 376
Snrotrycki Hcrasym 166, 168
Smotrycki Mclccjusz (Maksym), arcybi-

skup połocki 1 67 -1 69, 17l, 2o8, 37 l

Sobicscy, r d '181
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StratijJa' M.374 Swiatosławicze, r d 63, 83
Strusiowie, r d 'l 12 Świdrygicłlo' książę litcwski 126-129,
Subtclny orcst (Subtelnyj orcst) 14,274, 13Ż,136

Sobicski Jan patr:Jan III Sobicski
Soliman Il Wspaniely, strltan rurccki 148,

150
SoIomerccki Bohdan, książę 168
Somko Jakym, hctman kozacki 252, 234,

256
Somme rJohann 150
Stabrowski Piotr 77Ż
Stanislaw Augusr Poniatowski, osratni

kr l Rzcczypospolitcj 310
S tanislaw Lcszczyrllski, wojcwoda poznari-

ski, krril Rzcczypospol itcj 27 3-27 4,

280,322
Starcew 348
Staryccy, r d 313
Susicwska Zofia 141, 183
Sretan Batory kr l Rzcczypospolitej 187,

188
Srcfan I św., k l wggicrski 60
StcpankowW S.37
Stcpko, dow dca kozacki 23I

Suchowij, przyw d,ca kozacki 283
Sulinra lwan, dow dca kozacki 200,208
Sulima lwan, kozacki poscł na scjm 252
SwicrdłowW. B 377
Swoboda Winccnry 46
Sydorcnko A. 377
Sykstus ! papicż 162
Syrokomla władysław 1 48
Sysyn Frank E. 14, 370, 377
Szabuldo Fcl iks Mychajłowycz 377
SzachmatowAlcksicj 85
Szachowski, l<siążę 347
Szalrin Gcrej, brat Mchmcda Gcrcja 198
Szahin Gercj, chan kryrnski 351
Szarnbata (Sambata), chan bulgarski 40
Szawtrła (Sawula, Szaul) Marwij 191-193
Szczapow Jaroslaw Nikołajewicz 7 1,, 37 7

Szczck 40
Szczygiel Ryszard3TT
Szczyrski lwen, grawcr kijowski 287 ,301
Szctcst Jucl rym, uczcs tn i k koliszczyzny

325
Szcluchin S. 377
Szcnrberk Jacek 219, 220

Szcprycki Warłaam, arclrimarrdryta 328
Szcrcnr icticw Wasyl, wojewoda moskicw-

ski 257
SzcwczukJu.3TT
SzewclowJurij 84, 376
Szne ur Zalman 3'17

SzumlariskiJ zcĘ biskup lworvski 328
Szwydko A. K. 377
SzybickrZachar 17

Szydłowsry r d 358
SzynkarukWl 371

Smiarowski Mikołaj (|rkub), sckrcurz
kolcwski 223

Świłtopcłk Czcwvcrry ski Gedcon, rne-

. tropolita kijowski 285,286
Swiatopcłk włodzimicrzowicz, wiclki

. ksiąźę kijowski 62
Swiatosław Igorcwicz, lsiążę kijowski 45,

46, 54, 61 ,89
Światoslaw Jarosławicz, kiążę czcrnihow-
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w InsĘtucie Ukrairiskiej Archiwistyki i Żt dloznawstwa Na-
rodowej Akademii NaukUkrainy (NANU) wKijowie. Habi-
litowała się w 1994 roku na podstawie pracy UkrĘinśką szl-
jachta z kincja XIV do seredyny XVII st. (Szlachta ukrąi ska od
koftca XIV do potowy XVII w.), Kyjiw 1993. Od 1995 roku pra-
cownik InsĘtutu Badari Wschodnioeuropejskich NANU
w Kijowie. Obecnie profesor Narodowego (Jniwersytetu
,,Akademia Kijowsko-Mohylariska" w Kijowie. Zainteresowa-
nia naukowe Natalii Jakowenko doĘczą dziej w Ukrainy
epoki nowożytnej' Zajrrulje się historią społeczną, historią
kultury, w tym kultury politycznej. Autorka około 740 prac
naukowych, m.in. Zarysu historii Ukrainy od czas w najdawniej-
szych do ko ca XVIII w. (Narys istoriji Ukrajiny z najdawniszych
czasiw do kincja XVIII stolitĘa, Kliw 1997)'kt ryjest podstawą
obecnego przekładu. Książka ta uhonorowana została Nagro-
dą ZagranicznąPtzegl.ądu 'Wschodniego za rok 1997 '
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