
             Jozafat Kocyłowski i polsko - ukraiński uraz 

Josif Josafat Kocyłowśkyj (ukr. Кир Йосафат Коциловський; ur. 3 marca 1876 w Pakoszówce, 
zm. 17 listopada 1947 w łagrze w Czapajiwce koło Kijowa) – greckokatolicki biskup przemyski, 
męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Jozafat Kocyłowski był synem posła Petra Kocyłowskiego. Był stryjem Marii Kocyłowskiej, matki
ks. dr. Stanisława Turkowskiego i malarza Tadeusza Turkowskiego.Gimnazjum ukończył w Jaśle.
Od 1901 studiował w Kolegium św. Jozafata w Rzymie. Na papieskim uniwersytecie Angelicum
otrzymał stopień doktora filozofii  i  teologii.  Święcenia kapłańskie przyjął  w 1907. Po studiach
został  profesorem  teologii  dogmatycznej  i  wicerektorem  Seminarium  Duchownego  w
Stanisławowie.2 października 1911 wstąpił do bazyliańskiego nowicjatu w Krechowie i przyjął tam
zakonne  imię  Jozafat,  na  pamiątkę  Jozafata  Kuncewicza.  W  1917  został  mianowany
greckokatolickim biskupem przemyskim. W 1918 członek Ukraińskiej Rady Narodowej.Po ataku
III  Rzeszy na ZSRR wziął  udział  w powitaniu w dniu 10 lipca 1941 Wehrmachtu,  który zajął
Przemyśl  27  czerwca 1941.  4  lipca  1943 roku w Przemyślu  w obecności  ks.  Wasyla  Hrynyka
odprawił mszę św. dla ochotników, wstępujących do 14 Dywizji Grenadierów SS.

Aresztowania

Po  drugiej  wojnie  światowej  21  września  1945  został  aresztowany  przez  UB  i  osadzony  w
więzieniu w Rzeszowie.  16 stycznia  1946 został  deportowany na terytorium USRR, jednak 24
stycznia  1946  za  zgodą  władz  wrócił  do  Przemyśla  Powrót  biskupa  do  Przemyśla  wywołał
wściekłość  UB,  gdyż  jego  obecność  utrudniała  akcję  wysiedlania  Ukraińców do  ZSRR[4].  25
czerwca 1946 ponownie aresztowany przez UB i przekazany MWD USRR. 5 lipca 1946 został
formalnie  aresztowany  pod  zarzutami  propagandy  antysowieckiej,  prowadzenia  polityki
polonizacyjnej  w  zachodnich  obwodach  Ukrainy,  utrzymywania  kontaktów  z  ukraińskim
podziemiem nacjonalistycznym i OUN- UPA, kolaboracji  z okupantem niemieckim i udziału w
organizacji 14 Dywizji Grenadierów SS.Po przesłuchaniach z zastosowaniem tortur utracił zdolność
poruszania się i przyjmowania pokarmów, w związku z czym 23 września 1946 śledztwo zostało
zamknięte. Można  uznać, że  swoje odcierpiał. Wyrokiem sądu ukraińskiego okręgu wojsk MWD z
19-21 lutego 1947 został skazany za działalność antysowiecką na dziesięć lat łagru.Zmarł w kolonii
karno-poprawczej (łagrze) Czapajiwka (obecnie w granicach administracyjnych Kijowa.   

Petro Kocyłowski, ukr. Петро́ Коцило́вський (ur. około 1845 w Pakoszówce, zm. około 1920 w
Glinnem) – poseł Sejmu Krajowego Galicji III kadencji (1870-1876), wybrany na posła IV kurii w
okręgu  nr  24  Sanok-Rymanów-Bukowsko.  Ojciec  biskupa  Jozafata  Kocyłowskiego.Był
administratorem dóbr Tyszkowskich, następnie nabył od nich majątek w Pakoszówce. który później
przekazany został Akademii Umiejętności w Krakowie.
Petro Kocyłowski był synem Andrzeja Kocyłowskiego i Katarzyny z domu Kosar. Urodził się w
Pakoszówce, miejscowości położonej 12 kilometrów od Sanoka. Była to wieś, jak wiele innych w
owym czasie, zamieszkana w połowie przez ludność polską, a w połowie przez ukraińską. Budowę
kościoła rzymskokatolickiego rozpoczęto tam dopiero przed II wojną światową, przed tym okresem
wieś nie posiadała własnej świątyni, ludność polska wyznania rzymskokatolickiego uczęszczała do
kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Strachocinie – wsi oddalonej o około 5 kilometrów.
Ludność  ukraińska  była  wyłącznie  wyznania  greckokatolickiego  i  uczęszczała  do  cerkwi  pod
wezwaniem świętego Jerzego w Lalinie, która znajdowała się w dekanacie sanockim.
Rodzina  Kocyłowskich  miała  dwóch  synów  i  dwie  córki.  Josif  -  przyszły  biskup  diecezji
przemyskiej (1876-1947). Brat Josifa – January (1879 – 1931) – również wybrał stan duchowny, w
1917 roku wyjechał jako misjonarz do Brazylii. Siostra Anna - żona Piotra Podlaszeckiego, księdza
greckokatolickiego w Drohobyczu. 
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I siostra Maria (ur. 1873) - żona Kazimierza Hermaka (1862, Przemyśl - 1934, Hoszany), księdza 
greckokatolickiego we wsi Hoszany.Po rodzinie Kocyłowskich w Pakoszówce pozostała pamiątka –
kapliczka, wybudowana przez Piotra Kocyłowskiego.Na końcu XIX wieku rodzina Piotra 
Kocyłowskiego osiedliła się we wsi Glinne. W 1912 roku został wybrany na przewodniczącego 
czytelni "Proswity" we wsi Glinne.

Cerkiew greckokatolicka św. Jerzego w Lalinie (obecnie kościół 
rzymskokatolicki). 

                          Nie dla ulicy Jozafata Kocyłowskiego   - czy  słusznie ? 
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Źródło: rp.pl    HKW dniu 21 czerwca Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu 
wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego i Rady Miasta Przemyśla o 
uchylenie uchwały nr 132 podjętej w dniu 13 czerwca 2013 r. przez Radę Miasta 
Przemyśla. Uprawnienie do złożenia wniosku o uchylenie uchwały wynikało z art. 101 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art. 101 ust. 1 u.s.g 

„Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem
podjętymi przez organ gminy w sprawie z  zakresu administracji  publicznej,  może – po
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do
sądu administracyjnego”.Wniosek swój uzasadniliśmy naruszeniem przepisów Konstytucji
RP i kodeksu karnego.W naszym odczuciu podjęta uchwała jest niezgodna z Konstytucją
Rzeczpospolitej  Polskiej.  z  art.  82  („Obowiązkiem  obywatela  polskiego  jest  wierność
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”) oraz z ustawą z dnia 6 czerwca
1997 r. (Kodeks Karny): Art. 256. kk

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje
do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo
ze  względu  na  bezwyznaniowość,  podlega  grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo
pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.  Tej  samej  karze  podlega,  kto  w  celu  rozpowszechniania  produkuje,  utrwala  lub
sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie
lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki
faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej./

Do wniosku dołączyliśmy historyczne fakty dostępne w literaturze o działalności hierarchy
kościoła  grekokatolickiego  [Jozafata  Kocyłowskiego],  które  budzą  wiele  kontrowersji,
szczególnie jego działalność polegająca na wspieraniu dążeń niepodległościowych Ukrainy,
a  tym  samym  budowy  państwa  ukraińskiego  (również  na  terytorium  ziem  polskich).
Działalność  ta  powodowała  przyzwolenie  hierarchy  na  tworzenie  się  ludobójczego
banderowskiego  nacjonalizmu  ukraińskiego.  W  dążeniach  tych  hierarcha  wspierał
hitlerowskiego  niemieckiego  okupanta  uczestnicząc  w  różnego  rodzaju  świętach  i
podejmując innego rodzaju działania.Rada Miasta Przemyśla, nie podjęła żadnych działań
związanych z naszym wnioskiem a Wojewoda Podkarpacki odniósł się do niego odmownie,
uzasadniając tym, że urząd wojewódzki „zbadał pod kątem zgodności z prawem i uznał, że
nie  narusza  ona  prawa”.  Z listu  dowiedzieć  się  możemy w jakich  sprawach Wojewoda
Podkarpacki jako organ nadzoru może interweniować w sprawach samorządu gminnego i o
tym, jak dużą swobodę mają samorządy w podejmowaniu swoich decyzji, czytamy: „które
wykonują swe zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność ta
oznacza, iż w granicach wynikających z ustaw (…)
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 gmina nie jest  podporządkowana czyjejkolwiek woli  oraz,że w tych granicach podejmują

czynności  prawne i  faktyczne,  kierując  się  wyłącznie  własną  wolą  wyrażaną  przez  ich  organy,
pochodzące z wyboru”. Wojewoda powołując się na art. 85 i 87, stwierdza, iż nie ma kompetencji
do  uchylenia  w/w  uchwały:  „tak  więc  ogólne  upoważnienie  do  działania  w  trybie  nadzoru,
wynikające z  art.  85 ustawy samorządowej,  nie  wystarczy,  gdyż przepis  ten dotyczy kryteriów
nadzoru  a  nie  jego  zakresu.  Należy  przede  wszystkim  wskazać,  że  realizacja  nadzoru
podporządkowana jest wyłącznie zasadzie legalizmu, czyli zgodności z prawem, co wynika wprost
z  art.  87,  zgodnie  z  którym o  organy nadzoru  mogą  wkraczać  w działalność  gminną  tylko  w
przypadkach określonych ustawami”.

Odpowiedź Wojewody Podkarpackiego niestety nie wnosi niczego do sprawy, potwierdza jedynie,
brak  chęci  zajęcia  się  poważnym  tematem,  który  wywołuje  sporo  kontrowersji  i  społecznych
emocji. Wojewoda Podkarpacki powołuje się na zasadę legalizmu, twierdząc iż RM Przemyśla w
żaden sposób go nie złamała.
Jak do tego ma się naruszenie zasad Konstytucji RP, będącej najwyższym prawem w kraju oraz
Kodeksu Karnego? Art. 7. Konstytucji mówi: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
granicach  prawa,  a  Art.  8.  Konstytucja  jest  najwyższym  prawem  Rzeczypospolitej  Polskiej.
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Wojewoda  Podkarpaci  miał  powody  i  narzędzia  do  uchylenia  w/w  uchwały  ale  z  nich  nie
skorzystał. Wojewoda pisze, że organ może wkraczać w działalność gminną tylko w określonych
przypadkach  określonych ustawami.  Czy Konstytucja  Rzeczpospolitej  Polskiej  i  Kodeks  Prawa
Karnego są zbyt mało określonym przypadkiem, uzasadniającym interwencję?
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Artykuł 85, 87 jak również 91 Wojewodę Podkarpackiego do tego uprawniają, art. 91 mówi,
że „Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne”. Jak ma się
do  tego  uchwała  RM  naruszająca  konstytucję  i  kodeks  karny?Wojewoda  Podkarpacki
ponadto  twierdzi,  iż  samorządy  gminne  działają  -„w  imieniu  własnym  i  na  własną
odpowiedzialność”.  Zastanawia  nas  co  Wojewoda  miał  na  myśli  mówiąc  na  własną
odpowiedzialność,  kto  ma  rozliczyć  samorząd  z  podejmowanych  uchwał  naruszających
polskie prawo?

W dalszej części listu Wojewoda tłumaczy, że „organ nadzoru nie ocenia uchwał j.s.t pod kątem
rzetelności, potrzeb czy słuszności, a taki zarzut związany z oceną osoby biskupa przemyskiego
obrządku grekokatolickiego do Państwa Polskiego (…) znalazł się w państwa wystąpieniu”.
Wojewoda nie zauważa, bądź nie chce zauważyć, że jako wnioskodawcy nie występowaliśmy do
Niego o uchylenie uchwały z przyczyn proceduralnych, te RM Przemyśla dopełniła.  Natomiast
treść uchwały jak i  również utrwalenie jej  na tabliczce z  nazwą ulicy w naszym odczuciu jest
niezgodne  z  Konstytucją  i  ustawą  KK.  Informacja,  a  nie  ocena  o  działalności  biskupa  była
dodatkowym  elementem,  który  miał  za  cel  uświadomienie,  jak  poważny  błąd  popełniła  Rada
Miasta.
W związku z powyższym, że Rada Miasta Przemyśla i Wojewoda Podkarpacki nie zrobili nic w
sprawie  uchylenia  w/w  uchwały  Wspólnota  Samorządowa  Doliny  Sanu  podjęła  decyzję  o
społecznej  inicjatywie  obywatelskiej  zmierzającej  do  zmiany  nazwy  ulicy.  Szczegóły  o
proponowanym nowym patronie, jak również listy poparcia pod proponowaną przez nas inicjatywą
będzie  można  znaleźć  na  początku  września  na  naszych  stronach  internetowych
www.dolinasanu.org.pl, www.przemyskimisiek.pl.
 Z poważaniem
Małgorzata Dachnowicz
Prezes WSDS

Relikwie błogosławionego Jozafata Kocyłowskiego.
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Greckokatolicki biskup wzbudza kontrowersje
Błogosławiony bp. Józafat Kocyłowski był obywatelem polskim narodowości ukraińskiej. 
Fot. Przekazane przez A. Zapałowskiego

PRZEMYŚL. Polityczny, religijny, a może historyczny spór o patrona przemyskiej 
ulicy.

Projekt  uchwały  autorstwa  przewodniczącego  przemyskiej  Rady  Miejskiej,  Jana
Bartmińskiego (63 l.),  by łącznik na styku ulic Katedralnej,  Asnyka,  bp.  Śnigurskiego i
placu  Czackiego  w  Przemyślu  nazwać  imieniem  błogosławionego  bp.  Jozafata
Kocyłowskiego  wywołał  sprzeciw  środowisk  prawicowych.  Były  europoseł,  Andrzej
Zapałowski (47 l.) uważa taki pomysł za skandaliczny. – Nie będę dyskutował o moralności
człowieka  wyniesionego  na  ołtarze  przez  papieża  Jana  Pawła  II  –  odpowiada  na  to
Bartmiński.Choć  J.  Bartmiński  (63  l.)  mógł  skorzystać  ze  swoich  uprawnień
przewodniczącego Rady i jednoosobowo skierować swój projekt uchwały do procedowania,
wybrał inną drogę i wyłożył go w Biurze Rady wraz z życiorysem bp. Kocyłowskiego i
tekstem przemówienia Jana Pawła II z czerwca 2001 roku, kiedy to Ojciec Święty ogłosił
bp. J. Kocyłowskiego we Lwowie błogosławionym.
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 – Każdy może zapoznać się z tymi dokumentami – zachęca Bartmiński. Projekt powstał w
czwartek (6 czerwca). Zgodnie z procedurą, by go procedować potrzeba poparcia jeszcze 4
radnych.

Tymczasem  były  europoseł,  Andrzej  Zapałowski  (47  l.),  historyk  żywo  zainteresowany
stosunkami polsko-ukraińskimi,  jest  pomysłem Barmińskiego wręcz oburzony.  –  Biskup
grekokatolicki,  Jozafat  Kocyłowski to duchowny, który z radością witał  na naszej ziemi
hitlerowską armię – stwierdza Zapałowski. – To był obywatel polski i dokonał zdrady stanu
–  podkreśla  ekseuroposeł.  –  Nazywanie  jakiejkolwiek,  nawet  niewielkiej  uliczki  w
Przemyślu imieniem tego człowieka,  to  skandaliczny pomysł  i  bardzo niewychowawcze
działanie – ostrzega historyk przypominając, że bp Kocyłowski błogosławił oddziały SS
Galizien, które potem brały udział w rzezi Polaków m.in. na Wołyniu i w Hucie Pieniackiej.

Przyszłość – tak, zakłamywanie przeszłości – nie
J. Bartmiński zapytany o komentarz do słów byłego europarlamentarzysty zachęca 
ponownie do zapoznania się z życiorysem bp. Kocyłowskiego i przemówieniem Ojca 
Świętego, Jana Pawła II wyłożonymi w Biurze RM w Przemyślu. – Nie będę z nikim 
dyskutował o moralności człowieka, którego papież, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze – 
stwierdza.

- Nadanie imienia bp. Kocyłowskiego temu maleńkiemu odcinkowi ulicy w pobliżu katedry 
greckokatolickiej i Pałacu Biskupiego byłoby dobrym symbolem pojednania – dodaje 
Bartmiński.

– Ostatnie przekazanie Polakom we Lwowie budynku na Dom Polski pokazuje, że warto 
stawiać na przyszłość – podkreśla.

A. Zapałowski zaprzecza, by on i środowiska podobnie doń myślące nie chcieli stawiać na
przyszłość.  –  Rzecz  w  tym,  że  nie  możemy  zakłamywać  przeszłości  w  imię  dobrych
stosunków z naszym sąsiadem Ukrainą i nadawać ulicom imion nawet i błogosławionych,
ale takich osób, które dokonały zdrady stanu – uważa historyk podkreślając, że nie chodzi
mu o narodowość biskupa, a o to, że będąc obywatelem polskim sprzyjał wrogom. – Ne
wiem, czy taki pomysł,  by nazywać ulicę w Przemyślu imieniem bp. Kocyłowskiego w
przededniu ogólnopolskich uroczystości związanych z rocznicą mordów na Wołyniu to ma
być forma prowokacji? – zastanawia się Zapałowski.

Dariusz  Iwaneczko (47  l.),  radny z  klubu PiS,  życiorys  bp.  Kocyłowskiego zna bardzo
dobrze,  bowiem  z  niego  „robił”  magisterium.  –  To  prawda,  że  biskup  do  1923  roku
kwestionował przynależność Kresów Wschodnich do Rzeczpospolitej – mówi Iwaneczko. –
Prawdą jest też, że odprawił mszę polową dla SS Galizien. Ale należy zwrócić uwagę, że
Episkopat  bronił  go  i  nie  wykluczał  –  podkreśla  historyk,  dodając,  że  o ile  dojdzie  do
procedowania uchwały, będzie głosował za jej podjęciem.
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Działalność biskupa Kocyłowskiego w latach 1917-1939

Początek działalności biskupa przypada na bardzo trudny okres walk polsko-ukraińskich.
Biskup stanął po stronie nowo tworzonej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W nocy
z 3 na 4 listopada 1918 r. Ukraińcy opanowali Przemyśl. Biskup Kocyłowski z radością
przyjął  zajęcie  przez  Ukraińców  prawobrzeżnej  części  miasta,  odprawił  4  listopada
uroczyste  nabożeństwo,  w  trakcie  którego  wygłosił  kazanie  wypowiadając  się  za
utworzeniem państwa ukraińskiego, również na ziemiach leżących na zachód od Sanu. 

Poparł więc nakreślony przez Ukraińską Radę Narodową we Lwowie zasięg terytorialny
przyszłego  państwa  ukraińskiego.  Wypowiedź  ta  spotkała  się  z  oburzeniem  polskich
mieszkańców  zamieszkujących  te  tereny,  jak  również  z  negatywnym  przyjęciem  przez
duchowieństwo rzymskokatolickie . Uzyskało natomiast wielki aplauz u Ukraińców, którzy
ocenili go jako wielkiego patriotę. Napięta sytuacja pomiędzy klerem ukraińskim a polskimi
władzami  trwała  do  1923  roku,  czyli  do  zatwierdzenia  granic  polski  przez  radę
ambasadorów. Negatywna postawa biskupa do władz polskich, wynikała nie tylko z sytuacji
politycznej,  była  również  wynikiem  jego  osobistych  doświadczeń.  Tuż  po  zakończeniu
wojny  polsko-ukraińskiej  11  czerwca  1919  roku  pisał  do  metropolity  Szeptyckiego  po
wizycie w Warszawie, że spotkał się tam z nieprzychylnym stosunkiem władz polskich do
kwestii  ukraińskiej  i  kościoła  greckokatolickiego  jako  do  elementów,  które  miały  by
zagrozić  przyszłości  Polski  .  Zmiany  wprowadzane  w  tym  okresie  przez  biskupa
podkreślały  tymczasowość  zaistniałej  sytuacji,  czyli  obecność  polskich  władz  na  tym
terenie. Wprowadził między innymi język ukraiński do akt parafialnych i korespondencji z
władzami polskimi. Wywołało to natychmiastowy protest tych władz. 
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Ponadto  oskarżano  biskupa  o  obsadzanie  parafii  proboszczami  o  wybitnie
nacjonalistycznych poglądach i  obciążano go częściowo za opór ludności  ukraińskiej  w
czasie spisu powszechnego w 1921 roku. Był to kolejny pretekst do tego, aby rozpocząć
starania o usunięcie biskupa z jego stanowiska. Ministerstwo spraw zagranicznych zwróciło
się  z  prośbą  do  MWRiOP o  zebranie  materiałów  obciążających  biskupa  by  następnie
przekazać je Watykanowi . 

Nadeszło wiele informacji,  które nie mogły znaleźć potwierdzenia i nie były traktowane
poważnie. Jednak pierwszego stycznia 1923 roku wstrzymano wypłatę pieniędzy z budżetu
dla  biskupa  Kocyłowskiego.  Biskup  pisał  wówczas  do  metropolity  Szeptyckiego:  Od
Nuncjusza dowiedziałem się, że rząd nie wypłaca mi pensji, bo pensja dla biskupów, którzy
mają dobra stołowe jest darem łaski, który dostają tylko ci, którzy są przyjaciółmi Polski.
Takim ja nie jestem, więc nie dostaję . Poprawa stosunków między biskupem a władzami
polskimi  nastąpiła  dopiero  po  jego  wizycie  w Watykanie  w czerwcu tegoż  roku,  gdzie
Papież  Pius  XI  przekonał  go do zaakceptowania  zaistniałej  sytuacji  politycznej.  Biskup
Kocyłowski w następnym roku był również w Rzymie. Sytuacja poprawiła się w znaczący
sposób,  biskup  dwukrotnie  odwiedzał  wojewodę  Grafowskiego  zapewniając  o  swojej
lojalności, wstrzymano decyzje o cofnięciu dotacji z budżetu państwa . Biskup zrozumiał,
że odtąd musi być reprezentantem Ukraińców przed władzami polskimi. W 1923 roku do
polski powrócił również metropolita Szeptycki, natychmiast po powrocie był internowany,
zaś biskup Kocyłowski był pośrednikiem w rozmowach pomiędzy metropolitą a władzami
polskimi w sprawie jego spotkania z prezydentem . 

Początek  rządów  biskupa  w  diecezji  przemyskiej  przypada  na  bardzo  trudny  okres
powojenny,  w  którym  liczne  zniszczenia  zarówno  materialne  jak  i  duchowe  odcisnęły
wielkie zniszczenia wśród wiernych i duchowieństwa. Biskup podjął odpowiednie działania
by  załagodzić  skutki  wojny.  Jednym  z  pierwszych  działań  biskupa  było  założenie  na
początku  1918  roku  towarzystwa  „Eparchijalna  pomicz”.  Praca  towarzystwa  była
realizowana przez działalność siedmiu sekcji: pomocy dla ofiar wojny, opieki nad dziećmi i
młodzieżą, pomocy dla wdów i sierot po duchownych, bractw cerkiewnych, samopomocy
kapłanów, prasy chrześcijańskiej i pomocy cerkwiom. 

Działalność towarzystwa polegała na zbieraniu informacji o istniejącym zapotrzebowaniu
na  terenie  diecezji,  kierowaniu  tam odpowiednich  środków finansowych  i  kontrola  nad
przeprowadzanymi  operacjami.  Do  zasług  biskupa  należy  również  usprawnienie  pracy
Instytutu Wdów i Sierot – organizacji założonej przez biskupa Joana Śnigurskiego w 1840
roku. Jego podstawowym celem było udzielanie pomocy materialnej wdowom i sierotom po
zmarłych kapłanach. Kolejnym problemem, jaki musiał rozwiązać biskup była poprawa w
przygotowaniu  nowej  kadry  duchowieństwa.  Na  początku  1918  roku  biskup  mianował
nowego  rektora  Seminarium duchownego w Przemyślu,  został  nim młody  i  energiczny
ksiądz Hrihorij Łakota. Kładł on duży nacisk na intelektualny i duchowy rozwój kleryków .
W  1921  roku  zorganizowano  w  Przemyślu  pełne  seminarium  duchowne,  dotychczas,
bowiem tylko alumni  ostatniego roku przebywali  w Przemyślu,  pozostali  studiowali  we
Lwowie. 
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Biskup Kocyłowski zawsze interesował się sprawami seminarium, zależało mu na wysokim
poziomie nauczania. 

Zdawał on sobie sprawę, że od wykształcenia młodej kadry księży, ich właściwej postawy –
będzie zależał przyszły kształt kościoła greckokatolickiego w Polsce, a w przyszłości być
może  w  niepodległej  Ukrainie.  W  1921  roku  Seminarium  Duchowne  w  Przemyślu
otrzymało nowy budynek budowany środkami Galicyjskiego Funduszu Religijnego diecezji
przemyskiej przy ulicy Basztowej.

 Niewykończony budynek w czasie I wojny światowej użytkowany był przez wojsko. Po
wojnie  w  skutek  działań  nuncjusza  papieskiego  arcybiskupa  Achille  Rattiego  został
przekazany do dyspozycji biskupa Kocyłowskiego. Ks. Łakota w krótkim czasie potrafił
przeprowadzić niezbędne prace wykończeniowe i adaptacyjne obiektu tak, aby w tym czasie
nie  ucierpiał  poziom  kształcenia.  W  pierwszych  latach  po  zakończeniu  wojny  liczba
alumnów przekraczała  sto  osób  rocznie,  w  1921  roku  ukończyło  101  w  1924  –  119  .
Hrihorij  Łakota  sprawdził  się  w  swojej  roli,  jego  praca  została  doceniona,  gdy  został
mianowany  biskupem  sufraganem  w  diecezji  przemyskiej.  

Ogromnym  problemem  związanym  z  przygotowaniem  nowej  kadry  duchownych  było
stopniowe wprowadzanie celibatu. Wspólna decyzja o jego wprowadzeniu we wszystkich
diecezjach zapadła  na  konferencji  we Lwowie w 1919 roku,  jednak biskup Kocyłowski
zdecydował, iż odpowiednim momentem na wprowadzenie reformy będzie rok 1925. Odtąd
część  miejsc  w seminarium została  zarezerwowana  dla  kleryków mających  pozostać  w
stanie  bezżennym.  Decyzja  ta  została  podyktowana  względami  praktycznymi,  księża
celibatariusze mogli całą swą energie poświęcić wiernym. Jednak wywołało to ogromny
protest zarówno ze strony duchowieństwa jak i wiernych, znany jako borot'ba o żinki . Do
ordynariatu wpłynął  pisemny protest  złożony przez kleryków I  i  II  roku,  organizowano
wiece  protestacyjne  w  różnych  miejscowościach,  ukazywały  się  nieprzychylne,  często
anonimowe artykuły w prasie . Dziewczęta z instytutu ukraińskiego w Przemyślu wybiły
szyby  w  pałacu  biskupim,  część  kleryków  opuściła  seminarium  .  Pozbawiono  biskupa
Kocyłowskiego patronatu nad ukraińskim instytutem dla dziewcząt . Protestujący oskarżali
biskupa,  że  działa  na  szkodę  własnego  narodu,  argumentując,  że  celibat  gwałci
wielowiekową  tradycję  i  jest  przejawem  latynizacji  utożsamianej  ze  spolszczaniem
obrządku.  Do  Rzymu  dotarł  list  oskarżający  biskupa  o  działanie  na  szkodę  własnego
kościoła.  Sprawę  zakończyło  opublikowanie  oświadczenia  kongregacji  Pro  Ecclesia
Orientali,  która  uznała  wszystkie  zarzuty  za  niesłuszne,  podkreślając  pełne  zaufanie  do
biskupa Kocyłowskiego .

 Odpowiedź ta została podana do wiadomości publicznej również na łamach Eparchijalnych
widomosti 9 maja 1927 roku. Polemika na łamach czasopism trwała jednak do końca lat 
trzydziestych. Biskup – tak jak we wszystkich swoich postanowieniach pozostawał 
nieugięty, dzięki temu zasada celibatu rozpowszechniła się na terenie diecezji, a z czasem 
zarówno wierni jak i kapłani zaczęli dostrzegać pozytywne cechy tego rozwiązania. 
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Kolejna zasługa biskupa było działanie na rzecz wzbogacenia kultu. Przez cały okres swojej
działalności  wprowadzał  kult  świętego  męczennika  Jozafata  Kuncewicza.  Biskup
Kocyłowski dostrzegł w tej postaci niedościgniony wzór do naśladowania i chciał przekazać
go wszystkim wiernym, już w roku 1917 posłał list pasterski do księży w swej diecezji, w
którym nakazywał wprowadzanie kultu tego świętego, opisał tam również, w jaki sposób
ocalono jego relikwie w czasie I Wojny Światowej . 

W 1923 roku miały się odbyć obchody związane rocznicą 300-lecia męczeńskiej śmierci
Jozafata  Kuncewicza.  Przygotowania  do obchodów tej  rocznicy rozpoczęły się  od 1917
roku. W 1921 roku zarządził egzaminy dla duchowieństwa oraz odbywanie przez nich w
ciągu roku kilkudniowych rekolekcji.  Towarzyszyły  temu listy  władyki  do wiernych,  w
których poruszał zagadnienia katechetyczne i moralne. Również w związku z obchodami
300-lecie biskup zarządził przeprowadzenie w całej diecezji misji ludowych. Z tej okazji
wydał  w  1922  roku  specjalną  instrukcję  dla  ojców  duszpasterzy  z  poleceniem
organizacjikursu misyjnego . 

Również  same  obchody  zostały  bardzo  dokładnie  zaplanowane.  Na  tym  jednak  nie
skończyła się publikacja listów duszpasterskich związanych z św. Jozafatem, ukazywały się
one regularnie szczególnie przed świętem męczennika w listopadzie. Święto św. Jozafata
ustalano  zazwyczaj  na  Niedzielę  pod  koniec  listopada.  Poprzedzone  było  dwudniową
modlitwą  i  spowiedzią  dla  wiernych,  a  zakończone  uroczystą  mszą  świętą  na  część
męczennika  .  

Ukraińska cerkiew greckokatolicka w okresie międzywojennym wprowadzała również kult
Najświętszego  Serca  Jezusowego.  Zasługą  biskupa  w  tej  kwestii  było  między  innymi
przetłumaczenie z języka francuskiego i rozpowszechnienie w 1928 książki Marii  Luizy
Klaret „Najświętsze serce Jezusa i Duchowieństwo” . 

Nie  wszystkie  jednak działania  przyniosły  biskupowi sukces,  swoją  największą  porażkę
poniósł na Łemkowszczyźnie, którą w 1935 roku wyłączono spod jego jurysdykcji tworząc
Apostolską Administrację Łemkowszczyzny. Bezpośrednim powodem do jej założenia było
przechodzenie Łemków na prawosławie.  Proces ten rozpoczął się jeszcze przed I wojną
światową w odpowiedzi na działalność prorosyjską. Łemkowie, którzy zawsze wyróżniali
się swym konserwatyzmem, gdzie unię wprowadzano z trudem, niechętnie przystawali na
energiczne zmiany przeprowadzane przez biskupa Kocyłowskiego . Starał się on prowadzić
politykę proukraińską, osadzał w parafiach księży o takich zapatrywaniach . Odpowiedzią
na  te  posunięcia  było  masowe  przechodzenie  ludności  łemkowskiej  na  prawosławie.
Największe  nasilenie  tego  procesu  przypadało  na  lata  1926-1928.  Administratorzy
Apostolskiej  Administracji  Łemkowszczyzny  do  Drugiej  Wojny  Światowej  byli  o
zapatrywaniach  staroruskich  przeciwnych  do  poglądów  biskupa.  
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W 1928 roku biskup Kocyłowski został powołany do Komisji Episkopatu do spraw Akcji
Katolickiej  wraz  z  Kardynałem  Augustem  Hlondem  i  biskupami:  Adamem  Sapiehą,
Teodorem Kubiną, Leonem Wetmańskim. Organizacja ta była prekursorem dzisiejszej Akcji
Katolickiej,  jej  zadaniem  było  organizowanie  ludności  i  propagowanie  wśród  niej  idei
religijnych.  Biskup  zaczął  szerzyć  ją  wśród  ludności  ukraińskiej  na  terenie  Metropolii
Halickiej.  Organizowano  młodzież  do  obchodów  1900-lecia  odkupienia  pod  hasłem
Ukraińska  Młodzież  Chrystusowi.  Dążono  do  stworzenia  w pełni  organizacji  Katolicka
Akcja  Młodzieży  Ukraińskiej  .  Pomimo  starań  biskupa  Akcję  Katolicką  udało  się
zorganizować w pełni jedynie w parafiach miejskich, mimo to akcja odniosła swój skutek
poprawą świadomości religijnej wiernych .  W styczniu 1934 roku ukazał się na łamach
Eparchijalnych  Widomosti  artykuł  biskupa  „Powołanie  generalnego  instytutu  Akcji
Katolickiej”  .  Biskup  Kocyłowski  co  roku  otrzymywał  sprawozdanie  z  działalności
generalnego instytutu Akcji Katolickiej. 

Choć działalność biskupa od 1923 roku była  podporządkowana władzom polskim,  a od
momentu mianowania na stanowisko prymasa Polski biskupa Augusta Hlonda 13 lutego
1936 r. rozwijała się współpraca z biskupami polskimi, biskup Kocyłowski nie zapomniał o
sprawie  narodowościowej.  Jednym  z  problemów,  jakim  musiał  stawiać  czoło,  była
działalność organizacji  Szlachty Zagrodowej  nastawionej  przeciw Ukraińcom.  Jednym z
aspektów jej działalności było wynajdywanie wśród chłopów ukraińskich polskich nazwisk,
które  miały zostać  w przeszłości  przekształcone na  język ukraiński,  a  ludność ta  miała
przejść  na  wschodni  obrządek  pod  presją  większości  .  Organizacja  nakłaniała  ich  do
porzucenia kościoła greckokatolickiego. 

Między  innymi  to,  oraz  wszelki  sprzeciw biskupa,  gdy  naruszane  były  prawa  ludności
ukraińskiej stało się przyczyną ochłodzenia jego stosunków z władzami polskimi w latach
trzydziestych . Szczególnie wymagające były rządy sanacyjne, które domagały się poparcia
ze strony duchowieństwa. Starano się szczególnie o otaczanie swoistym kultem marszałka
Józefa Piłsudskiego, Wojewoda Krakowski zwracał się z prośbą o odprawienie nabożeństw
w dniu jego imienin . Biskup Kocyłowski uczestniczył również w pogrzebie marszałka w
Krakowie na Wawelu .  Biskup w swej postawie musiał zajmować pośrednie stanowisko
pomiędzy  lojalnością  do  władz  a  ochroną  interesów  Ukraińców.  Niezależnie  od  tego
prowadził ścisłą współpracę z prymasem Polski Kardynałem Augustem Hlondem, oprócz
powołania go do Komisji Episkopatu ds.  Akcji Katolickiej, pomagał w przygotowaniach
Synodu na Jasnej Górze 26-27 sierpnia 1936 roku. 

Kardynał Hlond zwracał się o pomoc do biskupa również w sprawie organizacji złotego 
Jubileuszu Kardynała Krakowskiego . 

W swoim życiu biskup miał liczne problemy zdrowotne, przebywał w sanatoriach w całej 
Europie, w 1926 roku spędził kilka tygodni w Zakopanem, w 1927 i 1929 przebywał w 
Davos-Dorf w Szwajcarii a w 1928 w St. Moritz, gdzie zajął się tłumaczeniem Książki 
Marii Luizy Klaret. Biskup nadal bardzo interesował się sportem, oprócz ciągłego dbania o 
własną sprawność fizyczną w listach do Hrichorija Łakoty opisywał przebieg zawodów 
sportowych w St. Moritz . 
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W 1938 roku władyka przeszedł  ciężką operację  szczęki,  informacje  o jego stanie  jego
zdrowia ukazywały się regularnie na łamach czasopisma Ukraińskyj Beskyd . Na łamach
Peremyskich eparchijalnych widomosti  w listopadzie ukazał się list  pasterski,  w którym
biskup podziękował za modlitwy o jego zdrowie,  nawiązując do znaczenia cierpienia w
życiu chrześcijanina . 

W  czasie  swojej  posługi  biskup  przeprowadzał  często  wizytacje  parafialne.  Zapewne
szczególnie ważne dla niego były te przeprowadzane w miejscu swego urodzenia w parafii
Lalin. Na jego przybycie przygotowywano się w szczególny sposób, witała go cała wioska,
biskup nie  omieszkał  odwiedzić  domu,  w którym się  urodził  i  pomodlić  pod kapliczką
ufundowaną przez jego ojca. Następnie udawał się do cerkwi w Lalinie . Wizytacje biskupa
cechowały się niezwykłą starannością, z relacji świadków wynika, że biskup okiem pedanta
potrafił dostrzec nawet zakurzone meble na plebani. Dlatego szczególnie dokładnie się do
nich przygotowywano .

Działalność biskupa w okresie międzywojennym była szczególnie trudna ze względu na
sytuację, w jakiej postawiony został kościół greckokatolicki i konieczność wprowadzania
zmian w jego kształcie. 

Biskup Kocyłowski w należyty sposób wypełniał te zadania,  choć często musiał działać
wbrew opinii publicznej. Wszelkie reformy, jakie wprowadzał szły we właściwym kierunku
i  przynosiły  pożądane  efekty.  Nie  udało  się  utworzyć  niepodległej  Ukrainy,  wyznawcy
obrządku  wschodniego  zmuszeni  zostali  do  życia  w  obcym,  a  często  nieprzyjaznym
państwie,  dlatego  biskup  postanowił  zostać  reprezentantem interesów ukraińskich  przed
władzami  polskimi.  Dlatego  też  utrzymywał  bardzo  dobre  stosunki  z  duchowieństwem
polskim,  wynika  to  m.in.  z  jego  korespondencji  z  sufraganem  przemyskim  obrządku
zachodniego  biskupem Karolem Fischerem,  pisał  on:  Na  zjazdach,  czyli  kongregacjach
biskupów zauważyłem, że ksiądz biskup z nami biskupami polskimi ochoczo rozmawia i z
wielką  miłością,  i  za  to  cię  Czcigodny  Księże  Biskupie  bardzo  pokochałem,  wszyscy
pokochaliśmy. Oby miłość łączyła zawsze Polaków z Rusinami i Rusinów z Polakami, jako
bratnie narody! 

Czas Drugiej Wojny Światowej i męczeńska śmierć biskupa

Wybuch drugiej  wojny światowej oznaczał kolejne drastyczne zmiany w życiu biskupa,
działania wojenne uniemożliwiły właściwy kontakt z wiernymi. Diecezja przemyska stanęła
w szczególnie trudnej sytuacji. Na mocy układu Ribentrop-Mołotow została podzielona na
dwie  strefy  okupacyjne  –  radziecką  i  niemiecką  z  granicą  przebiegającą  wzdłuż  Sanu.
Kierowanie diecezją przez jedną osobę stało się niemożliwe, dlatego biskup oddelegował 25
września na zachodnią stronę, okupowaną przez Niemców biskupa Hrihorija Łakotę. W ten
sposób zarządzanie diecezją mogło odbywać się sprawnie, a wierni pozostali w łączności z
biskupem. Niemiecką część diecezji nazwano generalnym wikariatem.

 Siedziba biskupa znajdowała się w Jarosławiu. 
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Listy biskupa Kocyłowskiego, jakie wydał w czasie okupacji radzieckiej były poddawane
cenzurze tak, że ich treść nie mogła bezpośrednio godzić w okupanta. Dążono również do
zmniejszenia roli kościoła greckokatolickiego w życiu społeczeństwa. Władza niemiecka
okazała się równie zła jak Radziecka. Biskup Kocyłowski nie ugiął się jednak przed nią,
jako  jedyny  biskup  greckokatolicki  uczestniczył  w  konferencjach  Episkopatu  Polski
organizowanych przez  kardynała  Sapiehę  .  Konferencje  te  były  bardzo niewygodne  dla
władz okupacyjnych, które starały się im przeciwdziałać . Choć Niemcy nie ingerowali w
wewnętrzne sprawy kościoła  greckokatolickiego,  to zagrozili  biskupowi Kocyłowskiemu
aresztowaniem, pretekstem było korzystanie z pomocy żydowskiego lekarza. Podejrzewano
go również o ukrywanie Żydów. Gdy Niemcy rozpoczęli formowanie dywizji SS Galizien
zażądali od biskupa odprawienia mszy dla ochotników, miało to zachęcić Ukraińców do
wstępowania do tej jednostki. Biskup odmówił, ale naciski były tak silne, że zgodził się, aby
zrobił  to  biskup  Łakota  wraz  z  ówczesnym  proboszczem  parafii  katedralnej  księdzem
Wasylem Hrynykiem . 

W twórczości biskupa Kocyłowskiego z okresu wojny widoczna jest szczególnie troska o
moralność społeczeństwa,  która zwykle w czasie wojny zostaje zachwiana,  co prowadzi
zwykle do nienawiści a często do bratobójczej walki. Władyka obawiał się tego szczególnie,
gdyż znał już skutki I  wojny światowej.  Starał się przeciwdziałać narastaniu konfliktów
pomiędzy ludnością polską i ukraińską, podsycanych ciągle przez okupanta. W listopadzie
1943 roku pisze: Chrześcijanin nie może nienawidzić najzawziętszego wroga. Może przed
nim bronić siebie, swoje dzieci, swój naród, ale nie może dopuścić nienawiści do serca. 

W parafiach odprawiano modlitwy o: wykorzenienie spomiędzy ludzi wszelkiej nienawiści
(…), nacjonalistycznej i politycznej, nienawiści pomiędzy narodami i partiami, pomiędzy
rodzinami i państwami . 

Mieszkańcy wsi Pakoszówka wspominają jeszcze, że przed końcem okupacji biskup po raz
ostatni odwiedził swoją rodzinną miejscowość. 

W 1944 roku po zwycięstwach armii czerwonej Przemyśl znów przechodzi w radzieckie
ręce.  Rozpoczyna  się  najtrudniejszy  okres  w życiu  biskupa.  Po  wycofaniu  się  Niemiec
jedyną władzę stanowili komuniści, jedynym powodem, dla jakiego nie usunięto od razu
biskupów  greckokatolickich  była,  prawdopodobnie,  obawa  przed  masowym  buntem
ludności.  1  listopada  tegoż  roku  umiera  metropolita  Szeptycki  .  Władze  radzieckie
dostrzegły właściwy moment by zaostrzyć proces likwidacji cerkwi greckokatolickiej. Na
terytorium Związku Radzieckiego nie mógł istnieć żaden niezależny kościół, a tym bardziej
podporządkowany  Watykanowi,  gdyż  to  zagrażało  jedności  państwa.  
Po  zakończeniu  wojny  nowa  granica  między  Polską  Rzeczpospolitą  Ludową,  a  ZSRR
dzieliła  diecezję  przemyską.  Jozafat  Kocyłowski  jako  jedyny  biskup  greckokatolicki
posiadał siedzibę na terytorium Polski. Stawiało go to w szczególnej sytuacji. 9 września
1944  roku  podpisano  układ  pomiędzy  Polskim Komitetem Wyzwolenia  Narodowego,  a
rządem Ukraińskiej SRR w sprawie obustronnej ewakuacji ludności. Choć ewakuacja miała
mieć charakter dobrowolny, to w praktyce często zmuszano ludność do wyjazdu. Kościół
greckokatolicki  był  jedyną  instytucją,  która  broniła  Ukraińców  przed  masowymi
przesiedleniami.                                        13.



Biskup Kocyłowski w stanowczy sposób sprzeciwiał się takiemu jej traktowaniu, za co był
oskarżany  przez  władze  komunistyczne  o  współdziałanie  z  Organizacją  Ukraińskich
Nacjonalistów i współprace z Niemcami w czasie wojny . W grudniu 1944 roku biskup
Kocyłowski przyjął delegacje przedstawicieli administracji radzieckiej, którzy przedstawili
mu plany przesiedlenia wszystkich księży diecezji przemyskiej. Biskup odmówił wydania
dla nich stosownych zaświadczeń pozwalających na zmianę parafii,  argumentując, że do
tego potrzebna jest mu zgoda stolicy apostolskiej . 

Kiedy  rozpoczęły  się  aresztowania  duchowieństwa  na  Ukrainie  biskup  Kocyłowski
przeczuwał  swoje  aresztowanie  i  likwidację  cerkwi  greckokatolickiej  w  Polsce,  dlatego
pisał  do  biskupa  Bardy  –  rzymskokatolickiego  ordynariusza  przemyskiego:  Zechce
duchowieństwo w wypadku niebezpieczeństwa chronić cerkwie i  Najświętszy Sakrament
przed  profanacją.  Gdyby  któryś  z  proboszczów  greckokatolickich  prosił  o  opiekę  nad
cerkwią i oddał klucze, niech duchowieństwo nie odmawia tej przysługi . Duchowieństwo
wedle możliwości spełniało tą prośbę, nie udało się jednak uchronić biskupa przemyskiego
od aresztowania.

Biskupa aresztowano dwukrotnie. Po raz pierwszy dokonały tego  komunistyczne władze
polskie.  Lecz  po  krótkim  pobycie  w  więzieniu  zdecydowano  się  przekazać  stronie
radzieckiej.  Przetrzymywano  go  w  Mościskach  próbując  nakłonić  do  przejścia  na
prawosławie. Dwudziestego czwartego stycznia 1946 roku zdecydowano się na zwolnienie
więźniów i odtransportowanie ich do Przemyśla. Stało się to najprawdopodobniej z dwóch
powodów: władze radzieckie nie były przygotowane na aresztowanie biskupa, gdyż strona
polska uczyniła to bez ich powiadomienia, obawiano się nasilenia działań zbrojnych UPA i
większego sprzeciwu ludności podczas jej przesiedlania . 

Przed ostateczną likwidacją struktur kościoła greckokatolickiego postarano się o oficjalne
jego rozwiązanie, w tym celu 8 marca zwołano pseudosynod cerkwi greckokatolickiej, na
którym  uchwalono  zerwanie  więzów  z  Rzymem  i  oddanie  się  grekokatolików  pod
jurysdykcję  patriarchatu  w  Moskwie.  W tej  sytuacji  biskupi  z  Polski,  między  którymi
znalazł  się  również  biskup  Kocyłowski,  22  czerwca  zebrali  się  na  konferencji  w
Częstochowie, skąd w specjalnym memoriale zawiadomili władze polskie o przynależności
greckokatolickiego biskupstwa w Przemyślu do episkopatu Polski.
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Decyzja o aresztowaniu zapadła 11 kwietnia 1946 roku w Przemyślu na naradzie na temat
przesiedleń,  oskarżono  tam biskupa,  że  przeszkadza  w sprawnym ich  przeprowadzaniu.
Pułkownik  NKWD  M.  Nowikow  zgodził  się  przeprowadzić  akcję  aresztowania.  Dzień
przed nim – 25 czerwca biskup wiedział o planowanym aresztowaniu, mógł uciekać, lecz
uznał, że byłaby to zdrada stolicy apostolskiej . 

26 czerwca na teren pałacu biskupiego weszło wojsko.  Nakazano biskupowi by opuścił
pałac  i  wsiadł  do  przygotowanego  samochodu.  Po  kategorycznej  odmowie  biskupa
zdecydowano się na usuniecie go stamtąd siłą, wyniesiono go na fotelu i umieszczono na
ciężarówce. Wraz z biskupem aresztowani zostali ojciec Mykoła Hryceljak i siostrzeniec
biskupa, który przebywał w pałacu. Zostali oni przewiezieni do Medyki, gdzie umieszczono
ich w pociągu i przewieziono do Lwowa. Wojsko zajęło również pomieszczenia Kapituły
Katedralnej,  w  której  przebywał  biskup  pomocniczy  Hrihorij  Łakota  i  inni  członkowie
kapituły.  Również  oni  zostali  aresztowani  i  przewiezieni  do  Lwowskiego  więzienia
następnego  dnia  .  Został  oskarżony  o  zdradę  narodu  ukraińskiego,  współpracę  z
hitlerowcami i szpiegostwo na rzecz Watykanu. Biskup Kocyłowski odmawiał wzięcia w
nim udziału powołując się na swoje polskie obywatelstwo. Mimo to obydwaj biskupi zostali
skazani.  Hrihorija  Łakotę  skazano  na  10  lat  łagrów,  zmarł  12  listopada  1950  roku  w
miejscowości Abezi koło Workuty. Ze względu na zły stan zdrowia biskupa Kocyłowskiego
przewieziono do łagru we wsi Czapajewka niedaleko Kijowa . 
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W obozie tym przebywał również jeden z biskupów prawosławnych, obydwóm pomagała
przeorysza pobliskiego prawosławnego monasteru. Władyka stale poddawany był torturom
psychicznym i  fizycznym, w wyniku których zmarł  17 listopada 1947 roku.  Przeoryszy
udało się wykupić ciało biskupa i pochować je w osobnym grobie. Gdyby tak się nie stało,
ciało spoczęłoby w zbiorowej mogile, jak stało się to np. z ciałem biskupa Chomiszyna .  

W latach siedemdziesiątych mogile biskupa groziła likwidacja,  dzięki staraniom księdza
Josafata Kawaciwa, udało się przenieść szczątki biskupa na cmentarz Janowski we Lwowie,
mimo  trudności  stawianych  ze  strony  władz.  Kiedy  rozeszła  się  wieść  o  pochówku
męczennika, na jego grób przyjeżdżało wiele ludzi, którzy składali kwiaty i zapalali świece.
Służby  KGB  starały  się  przekonać  księdza,  by  wywiózł  ciało  poza  Lwów.  Księdzu
Kawaciwowi nie pomogło nawet uzyskanie specjalnego pozwolenia od ministra gospodarki
komunalnej. By zmylić władze, postanowił wybudować grobowiec z własnym nazwiskiem.
W czasie prac szczątki spoczywały w ziemi obok. Za te działania aresztowano go i skazano
na 8 lat więzienia, 3 lata zesłania i konfiskatę mienia, łącznie z nagrobkiem. Po wyjściu z
więzienia ks.  Kawaciw ponownie odkopał szczątki  biskupa i  złożył je  w grobie swoich
rodziców w miejscowości Jabłoniwka koło Stryja . 

Upadek komunizmu w Europie dał możliwość swobodnego kultywowania własnej religii. Z
czasem doceniono męczeństwo osób, które zginęły z powodu obrony swobody wyznania. W
ich gronie znalazł się również Jozafat Kocyłowski. W 2001 roku Papież Jan Paweł II udał
się w pielgrzymką na Ukrainę. Miało to ogromne znaczenie dla mniejszości katolickiej w
tym kraju, w tym dla wyznawców kościoła greckokatolickiego. W trakcie tej pielgrzymki
ogłosił  błogosławionymi  prawie  trzydziestu  męczenników  kościoła  greckokatolickiego,
którzy zginęli w walce z systemem totalitarnym. W ich gronie znaleźli się obydwaj biskupi
przemyscy,  którzy do końca nie tolerowali  zaistniałej  sytuacji  i  zapłacili  za to życiem.  

Obecnie  relikwie  biskupa  Kocyłowskiego  znajdują  się  w  wielu  nowopowstałych  i
reaktywowanych  cerkwiach  greckokatolicki.  Jedną  z  tych  świątyń  jest  cerkiew  pod
wezwaniem świętego Dymitra w Sanoku Dąbrówce, która skupia grekokatolików z okolic
Sanoka. Upamiętniono również miejsce urodzenia biskupa. W kapliczkę zbudowaną przez
ojca biskupa została wmurowana pamiątkowa tablica upamiętniająca miejsce jego urodzin.
Stało się to z inicjatywy byłych mieszkańców parafii  Lalin,  którzy zostali  wysiedleni w
1946 roku na Ukrainę.

http://www.grekokatolicy.pl/artykuly/logos/jozafat-kocylowski-biskup-diecezji-
przemyskiej-1876-1947.html
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Nabożeństwo i przyjęcie ochotników 

do dywizji SS-Galizien w Przemyślu

4 lipca 1943 r.

“Dzień 4 lipca 1943 r, miasto Przemyśl. Książecy Przemyśl przeżył niecodzienne święto.
Już od rana samego, nie zważając na drobny deszcz przybyło tu wiele osób z powiatów:
przemyskiego, dobromilskiego i jarosławskiego, żeby na obszernym sportowym stadionie
miejskim  [przy  obecnej  ulicy  Sanockiej  -  P.J.]  razem  z  ochotnikami  [do  dywizji  SS
Galizien - E.P.] wziąść udział w polowej , archirejskiej Służbie Bożej, którą odprawił w
asyście  całego  duchowieństwa  Jego  Ekscelencja  Kyr  Josafat  (biskup  Kocyłowśkyj).  W
uroczystym  nabożeństwie  wzięli  liczny  udział  przedstawiciele  [niemieckich  -  P.J.]  Sił
Zbrojnych  ,  garnizonu  przemyskiego,  przedstawiciele  władzy,  policji,  Ukraińskiego
Komitetu  [...]  Na  stadionie  prężą  się  ochotnicy,  kończy  się  nabożeństwo.  Kyr  Josafat
błogosławi  ochotników,  a  w  swej  homilii  zagrzewa  ich  do  walki  za  św.  Cerkiew,  za
sprawiedliwość Bożą i za ład na ziemi. W żarliwych słowach Kyr Josafat zwraca uwagę na
trudy wojenne, ale też przypomina powojenne szczęśliwe życie i kończy słowami : 

Idżcie do boju i wracajcie jako zwycięzcy. 

("Lwiwśki Wisti" 10 VII 1943 r.).  Należy zwrocić uwagę, że śpośród trzech ordynariuszy
unickich, tylko jeden J.Kocyłowśkyj odprawił Służbę Bożą w intencji SS-Galizien.     . 

Zarówno we Lwowie jak i Stanisławowie, dziękowali Panu Bogu za esesmańską formację 
sufragani. Po nabożeństwie odbyła się uroczystość cywilno-wojskowa, jak zawsze i jak 
wszędzie i tu głównymi postaciami byli Niemcy. W Przemyślu centralne miejsce na 
trybunie przed którą defilowali ochotnicy, zajął starosta, hauptsturmfuhrer Paul. Członek 
miejskiej Uprawy M.Chronowiat stał za jego plecami. Obaj oni w swoich przemówieniach 
byli zgodni co do tego, że ukraińscy żołnierze powinni wiernie służyć Wielkiemu 
Fuhrerowi .”  - Edward Prus - “SS-Galizien” - Wrocław 2001.
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Krótko o historii dywizji SS-Galizien 

Decyzja władz niemieckich o utworzeniu 14 SS-Freiwilligen Grenadier Division "Galizien"
(14 Ochotnicza Strzelecka Dywizja SS "Galicja") została podana do publicznej wiadomości
w  dniu  28  kwietnia  1943  roku  przez  gubernatora  dystryktu  galicyjskiego  Generalnej
Guberni  SS-Brigadefuhrera  dr  Otto  Wachtera.  Nabór  do  dywizji  spośród  ludności 
ukraińskiej był w zasadzie dobrowolny , do 2 czerwca w Biurze Werbunkowym znalazło
się  82  000  zgłoszeń,  z  których  przyjęto  53  000  ochotników.  Do  dywizji  tej  zgłaszali
wschodniomałopolscy  Rusini  i  Ukraińcy,  przede  wszystkim  członkowie  Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i ich sympatycy. Było wsród nich także sporo byłych
strażników z hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Jak pisze w swej pracy  A.Korman
"Wśród  pierwszych  ochotników  SS-Galizien  znaleźli  się  synowie  duchownych
greckokatolickich i bogatych chłopów, inteligenci i półinteligenci , elementy kryminalne i
zdeklasowane,  oraz  będąca pod wpływem ukraińskiej  ideologii  faszystowskiej,  młodzież.
Pobór  do  dywizji  miał  też  czasami  charakter  przymusu  i  moralnego  nacisku.  Część
przymusowo zwerbowanej młodzieży zdezerterowała, ukrywała się po lasach lub wstąpiła
do  UPA.  Dezerterowali  także  ci  ,  którzy  na  rozkaz  OUN  znaleźli  się  w  dywizji  na
przeszkoleniu."   Korpus  oficerski  dywizji  był  w zasadzie  niemiecki  .  Dowódcą  dywizji
został  generał  Fritz  Freitag,  zaś  szefem  sztabu  mjr  Wolf-Dietrich  Heike,  a  adiutantem
Ukrainiec płk. Dmytro Palijiw. W sumie Niemcy stanowili około 11% stanu osobowego
dywizji  ,  obsadzając  prawie  wszystkie  stanowiska  dowódcze  w  sztabach,  pułkach  i
batalionach. Godłem dywizji był lew na tle błękitnego ryngrafu i trzy złote korony ułożone
w kształcie trójkąta.                                  18.



Z okazji powołania dywizji SS-Galizien w kwietniu 1943 roku katedrze greckokatolickiej
(unickiej)  pod  wezwaniem  św.  Jura  we  Lwowie  odbyło  się  uroczyste  nabożeństwo,  z
udziałem władz niemieckich, celebrowane przez biskupa J.Slipyja. Podobne uroczystości z
udziałem władz  niemieckich  odbywały  się  także  w innych miastach  takich  jak  choćby 
Stanisławów, Sambor,  Bóbrka .  Także w Przemyślu,  w lipcu 1943 roku, greckokatolicki
biskup przemyski J.Kocyłowski odprawił na stadionie sportowym  mszę św. i błogosławił
ochotników  wstępujących  do  tej  dywizji.  Wszystkim  tym  działaniom  jak  też  bardzo
aktywnemu  włączeniu  się  w  tworzenie  dywizji  SS-Galizien  oraz  wstępowaniu  do  niej
duchowieństwa unickiego  nie przeszkadzał metropolita  greckokatolicki A.Szeptycki, który
zaakceptował także o. dra Wasyla Łabę na stanowisko referenta duszpasterstwa tej formacji.

18  lipca  1943  nastąpił  odjazd  pierwszej  grupy  ochotników  ze  Lwowa.  Zostali  oni
umieszczeni  w  obozie  szkoleniowym w Pustkowie  koło  Dębicy.  Pozostałe  pododdziały
szkoliły  się  na  poligonach  ćwiczebnych  w  Neuhammer  na  Śląsku,  Norymberdze,
Monachium,  Treslau,  a  także  w  innych  miejscowościach  w  Niemczech  ,Francji  i
okupowanej Polsce.  W skład dywizji  weszły ostatecznie 29,  30,  31 pułki  piechoty,  pułk
zapasowy, oraz inne pododdziały dywizyjne. Jak podaje szef sztabu dywizji SS-Galizien mjr
Wolf-Dietrich  Heike,  już  na  samym  początku  jej  formowania  ,  z  części  ochotników
uformowano także  pięć tak zwanych  "pułków policyjnych" o numerach: 4,5,6,7,8, które
później  brały  udział  w licznych akcjach  pacyfikacyjnych i  ludobójczych.  W listopadzie
1943 roku rekruci dywizji  Waffen-SS Galizien złożyli przysięgę w języku niemieckim , na
wierność  Adolfowi  Hitlerowi,  a  nie  Ukrainie  czy  OUN  . Niektórzy  autorzy,  usiłują
wprawdzie tłumaczyć ,że niemieckie oddziały SS miały na kołnierzu odznakę "SS" (tzw.
"runy")  srebrnego  koloru  ,  natomiast  w  galicyjskiej  dywizji  na  kołnierzu  była  odznaka
żółtego koloru lwa. Ma to być według nich "dowód" ,że dywizja ta w rzeczy samej nie była
SS.  Fakt ten wyjaśnia  E.Prus , który nadmienia ,że żołnierze dywizji nosili także na lewym
rękawie wspomnianą odznakę "Halickiego Lwa" , natomiast nie przysługiwało im prawo do
noszenia  na  kołnierzu  odznak  "SS"  ,  co  było  zarezerwowane  wyłącznie  dla  żołnierzy
germańskiego pochodzenia. 

Jednak najbardziej charakterystyczną cechą zewnętrzną SS-manów był tatuaż. Jak podaje
A.Korman  SS-mani byli tatuowani i posiadali dyskretne tatuaże pod pachą, w kroczu, w
ustach  na  podniebieniu,  a  także  pod powieką  oka.  każdy  rodzaj  tatuażu i  miejsce  jego
znajdowania  się  ,  posiadał  określone  znaczenie  i  dotyczył  szeregowych  ,  podoficerów,
oficerów i starszych oficerów co stanowiło ścisłą tajemnicę państwową. Również charakter
przysięgi złożonej przez rekrutów SS-Galizien nie pozostawia żadnych wątpliwości co do
charakteru tej jednostki -"
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...  Być  wiernym  Hitlerowi  jako  fuhrerowi  oraz  najwyższemu  dowódcy  niemieckich  sił
zbrojnych.  Wiernie  służyć Adolfowi Hitlerowi jako fuhrerowi Wielkich Niemiec.  Na całe
życie być wiernym Adolfowi Hitlerowi jako wielkiemu fuhrerowi nowej Europy ". Ponadto
jak opisywała ówczesna gazeta w czasie ceremonii składania przysięgi " kapela gra pieśń
wierności  (SS-"troelid")  ,  a  trzykrotne "Sieg Heil"  dla Fuhrera Adolfa  Hitlera umacnia
jeszcze przysięgę wojaków (...) znowu odezwała się kapela ochotników galicyjskich , która
powstała zaledwie kilka dni temu , a już wykazała swoje umiejętności grając 'Deutschland'
(...) ". 

Jak z tego widać nie było tutaj wcale  jakiejkolwiek mowy o narodzie ukraińskim , czy też o
niepodległej  Ukrainie,  czego  zresztą  Niemcy  nigdy  nacjonalistom  ukraińskim  nie
obiecywali.   Zresztą , jak podaje W.Poliszczuk , już na samym początku Himmler zastrzegł
wyraźnie że w dywizji  pod żadnym pozorem nie można nawet myśleć o niepodległości
Ukrainy.  Słów  "Ukraina",  "Ukrainiec"  czy  "ukraiński"  nie  można  było  używać  w  tej
jednostce  pod groźbą  kary,  a  jej  żołnierze  mają  nazywać  siebie  nie  "Ukraińcami"  lecz
"Haliczanami".  Tak więc dywizja SS-Galizien była stworzona przez hitlerowskie Niemcy
tylko po to aby zasilić nią szeregi armii, znajdującej się w coraz to trudniejszym militarnym
położeniu,  jak też wykorzystać ją  do tłumienia  ruchu partyzanckiego i  powstań.  Wedle
danych przedstawionych przez A.Kormana,
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 już w 1943 roku niektóre pododdziały SS-Galizien , które znajdowały się pod Lwowem,
Jasłem, Krosnem i Gorlicami na rozkaz Himmlera przerwały szkolenie i zostały włączone
do akcji eksterminacyjnej operacji pod kryptonimem "Wehrwolf" na Zamojszczyźnie. 

Natomiast na początku 1944 roku z żołnierzy SS-Galizien została sformowana grupa pod
dowództwem majora Beyersdorfa jako SS Kampfgruppe "Beyersdorf", w sile około 2000
ludzi,  do  zadań  specjalnych.  Grupa  ta  wzięła  między  innymi  udział  w  operacji
eksterminacyjnej na Chełmszczyźnie. 

W sumie w latach 1943-1945 pododdziały  SS-Galizien brały udział w bardzo wielu akcjach
eksterminacyjnych na zapleczu frontu. Wymienić tu można miedzy innymi pacyfikacje  wsi
polskich  na  terenie  województw:  tarnobrzeskiego,  kieleckiego  rzeszowskiego,
tarnowskiego , zamojskiego jak też liczne podobne akcje jakie miały miejsce  na Kresach
Wschodnich  II  RP.  Nawiasem mówiąc  były  one  niejednokrotnie  przeprowadzane  przy
aktywnym  współudziale  OUN-UPA.  Dopiero  w  krytycznej  sytuacji  militarnej   , 
zdecydowano o użyciu dywizji SS-Galizien  na froncie niemiecko-sowieckim . 

W dniach 14-22 lipca 1944 dywizja  została  okrążona  i  zniszczona  pod Brodami  przez
wojska radzieckie. Wówczas to straciła ona blisko 7000 spośród 11 000 żołnierzy. Po tej
klęsce wielu żołnierzy z rozbitej dywizji przeszło do oddziałów OUN-UPA. Po odtworzeniu
dywizji SS-Galizien z żołnierzy pułku zapasowego , ukraińskich policjantów i ochotników,
niektóre z jej  pododdziałów brały udział w tłumieniu powstania słowackiego w okresie od
29 sierpnia  do 3 listopada 1944 roku. Na przełomie stycznia i lutego 1945 oddziały SS-
Galizien zostały przerzucone do Jugosławii (Słowenia) , gdzie użyto je do tłumienia ruchu
niepodległościowego.  W wyniku poniesionych strat  skierowano ją  później  teren Austrii,
celem dalszych uzupełnień. W dniu 27 kwietnia 1945 ukraińscy żołnierze zostali na nowo
zaprzysiężeni a dywizja SS-Galizien przeformowana jako 1 SS Dywizja "Hałyczyna" ( w
skrócie zwana SS-Hałyczyna). 

Dywizja ta weszła w skład nowo tworzonej Ukraińskiej Narodowej Armii , na czele której
stanął  SS-Grupenfuhrer  Pawło  Szandruk.  przed  bezwarunkową  kapitulacją  III  Rzeszy  ,
ukraińscy  SS-mani  znaleźli  się  w  rejonie  Klagenfurtu,  gdzie  poddali  się  wojskom
amerykańskim  i  angielskim.  Warto  podkreślić  ,że  nikt  z  żołnierzy  ,  czy  też  oficerów
ukraińskich służących w  dywizji  SS-Galizien nie został  nigdy postawiony przez władze
zachodnie przed sądem za popełnione w czasie wojny zbrodnie. Jak się obecnie przypuszcza
wynikało  to  głównie  z  zainteresowania  brytyjskich  i  amerykańskich  tajnych  służb  ich
wykorzystaniem w przyszłej działalności antysowieckiej. 

http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/ss/ss.html
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Polacy i Ukraińcy: W II Rzeczpospolitej. Narastający 
antagonizm 

17  .X. 2014 http://nowahistoria.interia.p

W wyniku I wojny światowej i wojny z bolszewikami, Polacy wywalczyli niepodległość i 
swoje granice na Wschodzie, wchłaniając do swojego państwa liczną mniejszość ukraińską. 
Ruch niepodległościowy Ukraińców poniósł natomiast całkowitą klęskę. Polityczna 
frustracja i niespełnione nadzieje na własne państwo, pchnęły dużą część radykalnych 
działaczy ukraińskich przeciwko Polsce. Uczestnicy tajnych organizacji posuwali się do 
działań terrorystycznych wobec przedstawicieli państwa polskiego i ugodowo nastawionych
Ukraińców. 
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 Cmentarz Obrońców Lwowa. Uroczystość 
odsłonięcia Pomnika Chwały. Widoczne lwy przy pomniku (11 listopada 1934 r.)
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

W wyniku działań zbrojnych 1918-1921 wyłoniła się Polska, zamieszkiwana przez około pięć 
milionów Ukraińców, czyli 16 proc. społeczeństwa kraju. Z tego niecałe trzy miliony mieszkało na 
terenie dawnej Galicji Wschodniej, pozostali zaś na Wołyniu, Podlasiu i Chełmszczyźnie. Przy tym 
Ukraińcy dominowali w województwach wołyńskim i stanisławowskim (niemal 2/3 mieszkańców),
w tarnopolskim stanowili niemal połowę mieszkańców, a we lwowskim 1/3. 

Warto  też  podkreślić,  że  celem  osłabienia  znaczenia  ludności  ukraińskiej  w  skali  całego
województwa lwowskiego, tak wytyczono jego granice w 1920 roku, żeby obejmowało również
częściowo tereny tzw. Galicji Środkowej, zamieszkiwanej głównie przez ludność polską (powiaty
rzeszowski, kolbuszowski, krośnieński i tarnobrzeski). 

Polacy i Ukraińcy

Przedstawiamy cykl artykułów opisujący relacje polsko-ukraińskie. W sześciu publikacjach chcemy
pokazać stosunki między dwoma naszymi narodami, od początku XIX w. do rzezi wołyńskiej i jej
następstw, rzutujących wciąż na relacje Polski i Ukrainy.Ludność ukraińska w Galicji Wschodniej
(nazywanej  teraz  Małopolską  Wschodnią)  dominowała  na  wsiach,  ludność  polska  wespół  z
żydowską - w miastach. W samym 300-tysięcznym Lwowie ponad połowę mieszkańców stanowili
Polacy, 1/3 Żydzi, a 1/6 Ukraińcy. Niemniej jednak, to właśnie Lwów w dalszym ciągu odgrywał
kluczową rolę w życiu politycznym ludności ukraińskiej. Po klęsce Zachodnioukraińskiej Republiki
Ludowej  długo  jeszcze  ukraińskie  elity  nie  uznawały  polskiej  państwowości.  Bojkotowano  nie
tylko pierwszy spis powszechny, ale również pobór do wojska czy wybory parlamentarne w 1922
roku.  Równolegle  tworzono  ukraińskie  koła  oświatowe,  działające  niejawnie,  oraz  powołano
ukraiński podziemny uniwersytet,  działający do 1925 roku. Rozwijano także tajną działalność o
charakterze wojskowym, zwłaszcza, że nie wszyscy żołnierze Ukraińskiej Halickiej Armii złożyli
broń. W 1920 roku powstała tajna Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO) pod wodzą Jewhena
Konowalca. Jej celem było wyzwolenie Galicji Wschodniej spod polskich rządów. 
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Przyjęta  przez  organizację  Konowalca  forma  działalności  miała  charakter  terrorystyczny.  25
listopada  1921  roku  przeprowadzono  nieudany  zamach  na  marszałka  Józefa  Piłsudskiego  we
Lwowie, rok później skala zamachów była już większa. Zamordowano pięciu polskich urzędników,
ale  również  dziewięciu  ugodowych  Ukraińców,  ponadto  dokonywano  rabunków  i  podpaleń
(zwłaszcza  posterunków  policji),  atakowano  stacje  kolejowe  i  wojskowe  magazyny,  niszczono
zbiory zboża i napadano na gospodarstwa dopiero co osiedlonych kolonistów. 

Warto przy tym nadmienić, że celem UWO byli nie tylko Polacy, ale również ci Ukraińcy, którzy
współpracowali  z  Polakami.  Świadomie  zatem  prowadzono  politykę  "niszczenia  środka".
Przykładem  tego  typu  działań  był  zamach  na  ukraińskiego  poetę  i  dziennikarza,  Sydora
Twerdochliba, który kandydował do Sejmu RP. Z drugiej strony, władze polskie, niezależnie od
gabinetu, w pierwszych latach prowadziły politykę podporządkowania Ukraińców, przy czym część
stronnictw  politycznych  (endecja,  ludowcy,  chadecja)  głosiły  otwarcie  program  asymilacyjny,
niekiedy negując nawet fakt istnienia narodu ukraińskiego. 

Politykę polonizacji ziem z przewagą etniczną Ukraińców (ale również Białorusinów) prowadzono
poprzez kolonizację, nadawanie ziem żołnierzom i inwalidom wojennym, a następnie tworzenie
osad  wojskowych,  wprowadzanie  szkół  utrakwistycznych  (dwujęzykowych)  w  miejsce  szkół
ukraińskich.  Ograniczono  też  działalność  kulturalną  mniejszości  poprzez  zamykanie  niektórych
stowarzyszeń czy konfiskatę wydawanych pism. Sytuacja zmieniła się częściowo po roku 1926,
kiedy w wyniku zamachu majowego władzę przejęli zwolennicy bardziej otwartej polityki wobec
mniejszości  -  sanacja.  Najlepszym  tego  przykładem  było  osadzenie  w  latach  1928-1938  na
stanowisku wojewody wołyńskiego Hen

Również sami Ukraińcy stopniowo przestawali bojkotować fakt istnienia na tych terenach państwa
polskiego. O ile wybory 1922 roku Ukraińcy z Galicji Wschodniej zbojkotowali (23 wybranych
wówczas posłów ukraińskich pochodziło z włączonych do Polski ziem dawnego zaboru rosyjskiego
- Wołynia, Polesia i Lubelszczyzny), to od kolejnej kadencji, Ukraińcy nie tylko kandydowali w
wyborach, ale również zaczęli się organizować w kluby polityczne. 

Również  największe  ukraińskie  ugrupowanie  polityczne  UNDO  (Ukraińskie  Zjednoczenie
Narodowo-Demokratyczne),  do  1931  roku  bojkotujące  państwo  polskie  i  kolejne  wybory,
ostatecznie  zawarło  w  1935  roku  ugodę  z  sanacyjnym  rządem,  obserwując  politykę  represji
Związku Sowieckiego za Zbruczem. W ramach tego porozumienia władze polskie gwarantowały
wprowadzenie  w  życie  autonomii  terytorialnej  dla  obszaru  złożonego  z  trzech  województw:
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Prócz tego dano tekę wicemarszałka Ukraińcowi
- Wasylowi Mudremu, którą to funkcję sprawował do 1939 roku. Ponadto objęto amnestią wielu
działaczy terrorystycznych z UWO, skrócono niektórym wyroki, zaczęto też wspierać ukraińskie
stowarzyszenia gospodarcze w Galicji Wschodniej. 

Zmiany, zachodzące od 1926 roku, nie zmusiły jednak do zaprzestania swojej działalności przez
UWO. Wobec stopniowej  zmiany politycznych żądań ukraińskiej  elity  politycznej,  postępowała
radykalizacja poglądów w gronie działających w ukraińskim podziemiu wojskowych. Co więcej, do
podziemia garnęła się głównie młodzież, oceniająca krytycznie politykę ustępstw prowadzoną przez
starszych polityków, obarczając ich winą za klęskę Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.
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Był to czas, kiedy przestawały już inspirować idee polityczne głoszone jeszcze niedawno przez
intelektualistów  ukraińskich,  np.  zukrainizowanego  Polaka  Wiaczesława  Lipińskiego,  który
sformułował  koncepcję  ukraińskiego  patriotyzmu  terytorialnego,  oderwanego  od  myślenia  w
kategoriach narodu etnicznego, a zakładającego budowę ukraińskiego narodu państwowego. 

Oblicze ideowe ówczesnej młodzieży, pragnącej szybkiego osiągnięcia swoich celów, kształtowały
zdobywające  coraz  większą  popularność  nowe  prądy  ideowe,  nadchodzące  z  faszystowskich
Włoch,  a  później  nazistowskich  Niemiec.Ukraińską  wersję  włoskiego  faszyzmu  propagował
zwłaszcza  Dmytro  Doncow,  autor  licznych  publikacji,  z  których  najważniejszą  okazał  się
"Nacjonalizm",  wydany  w  1926  roku.  Przedstawiona  w  niej  doktryna,  tzw.  integralnego
nacjonalizmu,  ukazywała naród w ujęciu darwinizmu społecznego.  Każdy naród, tak jak każdy
gatunek, miał ewoluować, a prawo do jego bytu zagwarantować mu mogło tylko tępienie innych,
słabszych gatunków. Odrzucał przy tym demokratyczną formę rządów, uważając, że tylko poprzez
wprowadzenie władzy wodzowskiej, sprawowanej przez zdolną do wszelkich poświęceń dla narodu
mniejszość, uda się nie tylko podporządkować resztę narodu, ale również pokonać wroga, w którym
on osobiście upatrywał głównie Rosję. 

Zjazd biskupów unickich w 1927 r. W środku siedzi arcybiskup lwowski Andrzej Szeptycki
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

W 1929 roku działacze UWO założyli w Wiedniu Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN),
ta  zaś  miała  wszelkimi  dostępnymi  metodami  zmierzać  do  odbudowy państwa  ukraińskiego  z
wszystkich  zamieszkiwanych  przez  Ukraińców ziemi.  Niemal  od  samego  początku  organizacja
współpracowała z niemiecką Abwehrą.  Program OUN został natomiast zbudowany w oparciu o
tezy Doncowa. Walkę miano prowadzić przeciw wszystkim zaborcom Ukrainy, nie przebierając w
środkach.
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Swoją działalność OUN zamanifestował już rok później, kiedy dokonano niemal 200 aktów 
dywersji na terenie Polski. Dokonywano podpaleń zboża i gospodarstw, przecinano druty 
telefoniczne, napadano na urzędników i listonoszy. Zamachy przeprowadzano szczególnie na 
osobach dążących do integracji społeczeństwa polsko-ukraińskiego. 

Zabijano przy tym nie tylko Polaków, ale również Ukraińców. Wśród najgłośniejszych zamachów 
należy wymienić zabicie w 1931 roku ugodowego względem Ukraińców posła Tadeusza Hołówki, 
w 1934 roku ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego czy też dyrektora ukraińskiego 
gimnazjum akademickiego we Lwowie - Iwana Babija. 

 
Uroczystości pogrzebowe ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego w Warszawie. 
Nabożeństwo żałobne w kościele św. Krzyża.
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

W zabójstwie  ministra  Pierackiego  brał  udział  stojący  od  1933  roku  na  czele  OUN  -  Stepan
Bandera oraz szef referatu bojowego Roman Szuchewycz, a także inni Ukraińcy. Bandera został
skazany na karę śmierci, ale ostatecznie zamieniono ją na dożywocie. Tymczasem śmierć Józefa
Piłsudskiego w 1935 roku przyniosła weryfikację w polityce obozu sanacyjnego, który jeśli chodzi
o stosunek do mniejszości narodowych stopniowo zaczął zbliżać się do poglądów endecji. Nie tylko
zatem nie przystąpiono do realizacji niedawno obiecanych w ugodzie polsko-ukraińskiej z 1935
roku rozwiązań autonomicznych na terenie Galicji Wschodniej oraz nie utworzono ukraińskiego
uniwersytetu  we  Lwowie,  ale  zaczęto  wracać  do  pomysłu  wdrożenia  tzw.  polityki  asymilacji
narodowej.                                                   26.

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/71308:1/


Jeszcze w grudniu 1935 roku powołano do życia Komitet do Spraw Narodowościowych, w którego
skład  wchodził  premier  i  niektórzy  ministrowie.  Celem  jego  działalności  było  sformułowanie
programu spolszczenia ludności na Kresach. Jako najsilniejszy czynnik prowadzący do polonizacji
wskazywano religię. Chciano zatem dokonać spolonizowania wyznań lub przeciągnąć wiernych do
Kościoła  rzymskokatolickiego.  W 1938  roku  podjęto  się  realizacji  tzw.  akcji  rewindykacyjnej,
zakładającej  powrót  do polskości  mieszkańców ziem dawnej  Polski,  którzy wskutek rusyfikacji
ulegli  zruszczeniu.  W tym celu,  na terenie  województwa lubelskiego i  wołyńskiego rozpoczęto
zamykanie  lub  niszczenie  cerkwi  prawosławnych  (razem  około  130),  czy  też  zmuszanie  do
wprowadzenia języka polskiego do liturgii. 

Prezydent RP Ignacy Mościcki u działu wód Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Obok 
prezydenta RP wojewoda wołyński Henryk Józewski
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Całą akcję przeprowadzono przy użyciu wojska, a niechętnych takim drastycznym rozwiązaniom
wojewodów, lubelskiego -  Jerzego Różanieckiego -  oraz wołyńskiego -  Henryka Józewskiego -
odsunięto od władzy. 

Akcja  rewindykacyjna,  w założeniu  mająca  doprowadzić  do  polonizacji  i  zapobieżeniu  dalszej
rusyfikacji tudzież ukrainizacji, doprowadziła w krótkim terminie do ogromnego wzrostu niechęci
względem polskich organów władzy, co szczególnie ujawni się kilka lat później, w trakcie II wojny
światowej.
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Również stosunek polskiego społeczeństwa do Ukraińców nie pozostawał obojętny. Prowadzone
nieustannie  akty  terroru  ze  strony  OUN,  jawnie  manifestowana  niechęć  ze  strony  ukraińskich
polityków, w końcu idee nacjonalistyczne także po polskiej stronie, przyczyniały się do zaostrzania
stanowiska Polaków na Kresach, którzy byli przeciwni jakiejkolwiek polityce ustępstw. 

Zaostrzający  się  antagonizm  między  Polakami  i  Ukraińcami  nie  przesądził  jednak  wcale  o
wypowiedzeniu  lojalności  wobec  państwa  przez  ukraińskich  posłów w obliczu  wydarzeń  1939
roku. 

Po zawarciu paktu Ribbentropp-Mołotow UNDO wydało deklarację, która przestrzegała, zwłaszcza
młodzież,  przed  podejmowaniem  jakiejkolwiek  działalności  dywersyjnej  przeciw  Polsce,  a
jednocześnie podkreślała,  że nawoływanie do tego typu działalności jest  przejawem aktywności
obcych wywiadów. 

Analogiczne  zdanie  wyraził  metropolita  Andrzej  Szeptycki,  a  tuż  po  wybuchu  wojny
wiceprzewodniczący UNDO i zarazem wicemarszałek Wasyl Mudryj powtórzył deklarację sprzed
kilku dni. Podobnie uczynił przedstawiciel wołyńskich Ukraińców, poseł Stepan Skrypnyk. 

Proces przeciwko mordercom kuratora Lwowskiego Okręgu Szkolnego Stanisława Sobińskiego 
(zabójstwo zlecone przez szefa Krajowego Prowidu OUN Stepana Banderę) przed Sądem 
Okręgowym we Lwowie (rok 1928)
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Co ważne, ukraińscy obywatele Polski nie zbojkotowali mobilizacji w trakcie kampanii 
wrześniowej i w liczbie 110 tys. żołnierzy walczyli w szeregach Wojska Polskiego przeciw 
Niemcom.

Adam Świątek

              Gdy Ukraina była polską kolonią...
           Data publikacji: 26.05.2014, http://www.newsweek.pl/historia/

Tendencyjny i szkalujący   Polaków  wywiad- pod którym są  inne  dane.

FOTOGRAFIA K.XIX WIEKU WYKONANA PRZEZ JULIUSZA DUTKIEWICZA W 
KOŁOMYI - PARA HUCULSKA NA WOZIE.  źródło: East News 
chłopów ukraińskich traktowano jak niewolników jeszcze w XIX w. 

Niektórzy ziemianie byli przekonani, że chłop nie ma duszy. - To był świat, którym Polacy z 
Warszawy po prostu gardzili. Chyba nigdzie nie było tak źle jak tutaj. Do przedednia rewolucji 
bolszewickiej stosunki między wsią a dworem nie zostały uregulowane i nie było w nich nic 
normalnego... - mówi Daniel Beauvois.

Newsweek Historia: Jak pan ocenia postawę polskich polityków wobec Majdanu?

Daniel Beauvois*: Entuzjastycznie. Podziwiam ich poparcie dla ukraińskich patriotów. Gdyby żył 
Jerzy Giedroyc, ucieszyłby się niezmiernie.

Pozwalam sobie też myśleć, że i ja trochę się przyczyniłem do tej diametralnie nowej postawy. 
Dzięki Bogu, Polska rezygnuje z dawnego kompleksu wyższości w stosunku do Ukraińców. 
Uświadomiwszy sobie okropności dawnych czasów, może dziś odgrywać całkiem nową rolę.

Newsweek Historia: W pańskiej książce „Trójkąt ukraiński” jest przerażająca lista, ciągnąca 
się przez dwie strony: pan zakatował chłopa na śmierć, co uznano „za zgodne z wolą Boską”, 
ekonom zatłukł ciężarną kobietę – dostał dwa tygodnie aresztu. Wszystko to dzieje się nie w 
XV wieku, tylko w latach 30. XIX w. A jednak pisano, że pan przesadza, że okrutnicy zdarzają
się wszędzie.
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Daniel Beauvois: Przecież to są fakty zapisane w trybunałach polskich,  przeniesione potem do
archiwów rosyjskich! Statut Litewski, który powstał w XVI wieku, nadal wtedy obowiązywał. Był
niezwykle okrutny, pozwalał chłopów traktować jak niewolników, jak bydło. Niektórzy ziemianie
byli wręcz przekonani, że chłop nie ma duszy. Czy wszyscy ziemianie byli tacy? Oczywiście bywali
panowie, którzy pomagali swoim chłopom w czasie powodzi, głodu czy zasuchy. Jednak z reguły
do ludu jako takiego odnoszono się, mówiąc bardzo łagodnie, z ogromną pogardą. A na Ukrainie
pogarda była jeszcze większa.  Bo prawosławnych uważano za schizmatyków, czyli najgorszy
gatunek chłopstwa.

Czy polskie wsparcie dla Ukrainy jest wystarczające?
Newsweek  Historia:  Ksiądz  Walerian  Meysztowicz  twierdził,  że  prawobrzeżna  Ukraina  –
Kijowszczyzna,  Podole,  Wołyń  –  była  jak  Sycylia.  Obie  te  krainy  stanowiły  najbardziej
zacofane regiony swoich krajów. Dysproporcje materialne miały tu niewyobrażalny charakter.
W połowie XIX wieku 7 tysięcy przedstawicieli polskiego ziemiaństwa miało w posiadaniu 3
miliony „dusz”.

Daniel Beauvois: Takie porównanie jest jak najbardziej słuszne. To był świat, którym Polacy z
Warszawy po prostu gardzili. Chyba nigdzie nie było tak źle jak tutaj.  Do przedednia rewolucji
bolszewickiej  stosunki  między  wsią  a  dworem nie  zostały  uregulowane  i  nie  było  w  nich  nic
normalnego...Pod koniec XIX w. ziemia zaczęła przynosić większe zyski, więc liczyła się każda jej
piędź. Wypędzono kogo się dało, a ziemię oddano w arendę kolonistom – Niemcom i Czechom, bo
płacili więcej.Zresztą zachłanność polskiego ziemiaństwa była tak wielka, że postępowali w ten
sposób nie tylko z chłopstwem. Tak samo zachowywali się wobec zdeklasowanej części własnego
stanu szlacheckiego.

Newsweek Historia: Mam kolegów z rodzin ziemiańskich wywodzących się z tamtych 
regionów. 

Opowiadają  zupełnie  co  innego:  że  panował  tam wzajemny szacunek,  że  ich  praszczur z
radością przyjmował we dworze prawosławnych i Żydów, którzy w każde święto składali mu
wylewne życzenia. Skąd asymetria w relacjach?

Daniel Beauvois: Po pierwsze, pamięć to nie historia. Najczęściej służy uszlachetnianiu człowieka.
Po drugie, właściciele ziemscy jako dobrzy katolicy chcieli samych siebie przekonać, że żywią do
ludu pewien sentyment, uznanie i ludzkie uczucia. Ale gdy widzimy, jak naprawdę byli traktowani
chłopi,  trochę  trudno w to  uwierzyć.  Przeczytałem mnóstwo pamiętników ziemiańskich.  I  tam
każdy jest przekonany o swojej szlachetności – nie ma żadnego poczucia winy ani wątpliwości.
Każdy święcie wierzy, że strzegł polskości na Wschodzie, że budował wielkość swego narodu. 

Że liczą się przede wszystkim wielkie pałace – a nigdzie nie było takiego przepychu jak na Ukrainie
– i piękne kościoły. A o tym, że lud żył w nieludzkich warunkach, wspomina się tylko półgębkiem.
Bratanie się z ludem najczęściej sprowadzało się do jednego: że pan brał sobie kochankę z ludu dla
–  jak  to  wtedy  nazywano  –  „podrasowania”  chłopstwa.  Dla  panów  to  było  normalne.  Hrabia
Mieczysław Potocki miał w pałacu w Tulczynie harem złożony z urodziwych ukraińskich chłopek.
Krótko  mówiąc  –  nie  ma  sensu  szukać  prawdy  w  ziemiańskiej  pamięci  i  ziemiańskich
pamiętnikach. Nienawiść ludu, która przejawiała się w ciągu wieków, nie wzięła się znikąd.
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Newsweek Historia: Na tych ziemiach nieustannie wybuchały konflikty, których ofiarą padali
Polacy: od buntu Chmielnickiego, przez rzeź humańską, krwawe wydarzenia 1917 roku, po
rzeź wołyńską. Czy Polacy sami sobie zgotowali ten los?

Daniel Beauvois: W wielkim stopniu, niestety. Opcja niewolnicza w końcu obróciła się przeciwko
nim. Żeby wyjść z dzikiego świata poddaństwa, nie było dla Ukraińców innego sposobu, niż bić się
i mordować w sposób okrutny. Oczywiście po polskiej stronie byli ludzie, którzy krzyczeli, że tak
dłużej  nie  można,  że  czas  już  zaprzestać  wyzysku.  Na przełomie  XVI i  XVII  wieku  Szymon
Szymonowic namawiał do ludzkiego traktowania chłopstwa i cytował te wszystkie okropności. 

W XVIII Adam Kisiel bronił zasady, że można być prawosławnym i Polakiem jednocześnie. W
XIX  wieku  było  sporo  tzw.  chłopomanów,  choć  już  sama  nazwa  wskazuje,  że  inni  ziemianie
uważali ich za wariatów. Był też słynny komunard Jarosław Dąbrowski, zwolennik swobodnego
wyboru narodowości. Ale generalnie nienawiść między chłopstwem a dworem narastała aż do roku
1917. I  rozruchy w latach 1905-1906, w czasie  pierwszej  rewolucji,  stanowiły próbę generalną
finalnej katastrofy.

Newsweek Historia: Czy polskie rządy na Ukrainie to kolonializm?

Daniel Beauvois: Może to nie jest całkiem właściwe słowo, bo wszystko zaczęło się kilka wieków
wcześniej, gdy jeszcze nie używano takiego sformułowania. Może właściwiej byłoby powiedzieć:
„To była forma feudalnej ekspansji”. Ale rezultaty były mniej więcej takie same, jak w wypadku
kolonizacji. Chodziło o to, żeby zawładnąć pewnym obszarem na Wschodzie – kosztem ludności
miejscowej. Pewne elementy tej ludności się zgodziły, polonizowały się. Ale większość nie bardzo.
Trzeba było więc im wszystko narzucić – polską kulturę i katolicyzm. To jest polityka, która miała
potem odpowiedniki u Francuzów czy u Anglików w ich koloniach zamorskich.

Newsweek  Historia:  „Wasza  Królewska  Mość  nie  powinna  zanadto  ubolewać  nad  utratą
dobra  publicznego,  ponieważ  zdołała  uratować  dobra  poszczególne”  –  pisze  tuż  po  III
rozbiorze Polski Jan Potocki do Stanisława Augusta. Ten wątek przewija się przez całą pańską
książkę – polskie elity wykorzystują władzę carską, aby utrzymać swój majątek.

Daniel Beauvois: To jest jedna z rzeczy, o których nie mówiono przed moimi badaniami. Archiwa
pokazują,  że  ziemiaństwo  współpracowało  z  caratem  na  ogromną  skalę.  Bez  pomocy  policji,
czasem wojsk rosyjskich, polscy panowie nie mogliby tłumić buntów ani utrzymać porządku w
swoich majątkach.

 Chyba najwyraźniej widać to w czasie rewolucji 1905 r. Ziemianie wysyłają wówczas do Kijowa
masę przeróżnych apeli i telegramów, aby władze przydzieliły oddział policji lub sotnię Kozaków
na pomoc. Zostali  bowiem otoczeni przez swoich chłopów. Sami mówili:  „Nasze rezydencje są
wyspami  cywilizacji  w  morzu  barbarzyństwa”.  Tak  siebie  postrzegali:  jako  ludzi  ciągle
zagrożonych.

Newsweek Historia: To była kolaboracja?

Daniel Beauvois: Wydaje mi się, że arystokracja nie miała po prostu innego wyboru. 
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Od początku  rozbiorów groziła  jej  konfiskata  majątków;  z  Petersburga  ciągle  napływały  takie
groźby. W rezultacie większość arystokratów bardzo się spieszyła na koronacje Pawła I, Aleksandra
I,  Mikołaja  I  i  tak  dalej.  A zgromadzenia  szlacheckie  –  sejmiki  powiatowe czy  gubernialne  –
regularnie wysyłały do cara zapewnienia o lojalności. Należało pokazać, że jest się wiernym. To był
warunek  przetrwania.  Na  dodatek  ziemiaństwo  miało  coś  w  rodzaju  patriotycznego  alibi  –
ojcowizna  była  substytutem  ojczyzny.  Obrona  ziemi,  majątku  była  dla  niej  patriotycznym
obowiązkiem. Ale to alibi było nadużywane. Bardzo często zmieniało się to w zasadę: ubi bene, ibi
patria – moja ojczyzna jest tam, gdzie jest moje dobro... Przypomnijmy sobie powstania. Litwa
brała  aktywny udział  w powstaniu  listopadowym i  styczniowym.  Udział  Ukrainy w powstaniu
listopadowym był mierny, a w powstaniu styczniowym żaden. Takie niestety są fakty historyczne...

Newsweek Historia: 

Wspomniał pan wcześniej o szlachcie „zdeklasowanej”. To kilkaset tysięcy osób, większość 
polskiej szlachty na prawobrzeżnej Ukrainie. 

Po utracie szlachectwa żyli w strasznej biedzie, gorszej od chłopskiej czy żydowskiej. Ich 
historia ma potworny ciąg dalszy, opisany przez Timothy’ego Snydera w „Skrwawionych 
ziemiach”. Za Stalina ci ludzie stali się obiektem gigantycznej czystki etnicznej – rozstrzelań i 
wywózek...

Daniel Beauvois: Zaczął to carat, ale polscy rodacy także nie byli zbyt solidarni. Wszystko stało się
z udziałem sejmików szlacheckich, które początkowo się opierały, ale w końcu wzięły udział w
pozbawianiu tytułów. Jeszcze na początku XIX wieku książę Czartoryski myślał o nadaniu ubogiej
szlachcie kawałków ziemi. Niestety zostało to zarzucone. Na początku drugiej połowy wieku carat
miał podobny pomysł, ale grupa ziemian wyraźnie się temu sprzeciwiła. Powiedzieli mniej więcej
tak: „Ziemia jest nasza. Nic nie oddamy”.

Ci szlacheccy szaraczkowie zawsze żyli  w orbicie możnych: uprawiali  dla nich kawałek ziemi,
płacąc  czynsz,  często  symboliczny.  Gdy  po  zniesieniu  pańszczyzny  nastąpiła  eksplozja
demograficzna i można było wziąć za wynajem ziemi znacznie więcej niż wcześniej, zaczęto ich
wyganiać. Wyrzucano ich z całym dobytkiem i odprowadzano daleko – do lasu, wozami – żeby nie
wrócili. Ale oni wracali, wtedy znowu ich wyrzucano, często z pomocą wojska. Ziemianie w latach

80. XIX w. rozebrali całe zespoły wsi szlacheckich – tak zwane okolice. Zrównano je z ziemią. Tak
– Polacy na Ukrainie nie powinni być utożsamiani wyłącznie z wyzyskiwaczami. Tuż przed I wojną
światową bogatych ziemian było 3,5 tysiąca, a zdeklasowanej szlachty sto razy więcej. I tak – byli
to najczęściej ludzie biedniejsi od ukraińskich chłopów.

Newsweek Historia:  W jakim stopniu sami Ukraińcy ponoszą winę za to,  że  Ukraina tak
późno stała się narodem? Kiedy w XVII w. hetman Filip Orlik, następca Mazepy, wzywa do
odrodzenia Księstwa Ruskiego, nikt go nie słucha...

Daniel Beauvois: Budowa państwa ukraińskiego była rzeczywiście mozolna i trudna. Tragedią tego
narodu było to, że prawie nie miał już elit. Magnaci ruscy byli zafascynowani polską kulturą –
pragnęli  polonizacji,  przechodzili  na  katolicyzm.  I  po  jakimś  czasie  tacy  Czartoryscy  czy
Sapiehowie niczym się nie różnili  od etnicznych Polaków – również jeśli  chodzi o traktowanie
chłopstwa.                                                           32.



Nowe elity ukraińskie, tym razem pochodzenia chłopskiego, zaczynają się wyłaniać dopiero pod
koniec XIX wieku. Przez poprzednie dwa wieki – od Orlika – nie było nikogo, kto by pamiętał o
ukraińskości.

Ale  dzięki  Bogu  –  dla  Ukraińców,  rzecz  jasna  –  istniała  również  Galicja.  Habsburgowie  do
pewnego  stopnia  popierali  naród  ukraiński,  gdy  dla  Rosjan  to  była  jedynie  ciemna  tłuszcza.
Wszystko co ważne dla kultury ukraińskiej w XIX w. ukazywało się we Lwowie i w Galicji. Można
to  porównać  z  rolą,  jaką  odegrał  Piemont  w zjednoczeniu  Włoch.  Historycy  ukraińscy  bardzo
słusznie postrzegają Lwów jako kolebkę własnego narodu.

Newsweek Historia: Dla Rosjan Polacy byli wrogami numer 1. To Ukraińcom trochę pomogło,
bo represje zostały skierowane w inną stronę.

Daniel Beauvois: Obecność polska była na tych ziemiach znacznie dłuższa niż rosyjska – trwała
pięć wieków. 

Nic dziwnego, że Rosjanie postrzegali Polaków jako głównych konkurentów. Zwłaszcza że mimo
rozbiorów Rosjanom nie udawało się skutecznie zmienić sytuacji na swoją korzyść, jeśli chodzi o
stan  posiadania.  Przed  powstaniem styczniowym niemal  cała  ziemia  znajdowała  się  w  rękach
polskich ziemian,  a  jeszcze tuż przed rewolucją  bolszewicką – połowa ziemi.  To też tłumaczy,
dlaczego głównym obiektem nienawiści Ukraińców był właśnie Polak. Wystarczy poczytać „Tarasa
Bulbę” Gogola – największy okrutnik to zawsze polski pan.

Newsweek Historia:  Jednak  Polacy,  którzy  wyciągali  rękę  do  Ukraińców,  byli  traktowani
jeszcze gorzej od panów okrutników.

Daniel Beauvois: To prawda. Studenci idealiści z Uniwersytetu Kijowskiego, którzy obiecywali
Ukraińcom  wolność,  jeśli  ci  przystąpią  do  powstania  styczniowego,  zostali  wydani  carskim
władzom, a większość z nich wymordowano. Nie rozumieli biedacy, że propozycje – zawarte w
tzw.  Złotych  Hramotach  –  były  bardzo  spóźnione.  Przychodziły  w  dwa  lata  po  zniesieniu
poddaństwa przez carat. Również dlatego chłopi doszli do wniosku, że jest to wyłącznie kolejny
kruczek Polaków.

Newsweek Historia:  Polacy nieustannie mówią o demokracji  szlacheckiej  –  gdzie 10 proc.
narodu  miało  realne  prawo  współdecydowania.  Pan  odrzuca  tę  wizję,  twierdząc,  że  o
kierowaniu polskim państwem decydowali nieliczni, najzamożniejsi, że maksyma „Szlachcic
na zagrodzie równy wojewodzie” nijak się miała do rzeczywistości, że to sarmacki wynalazek
do  oszukania  szaraczków.  Sklerotyczny  świat  ukraińskich  posiadaczy  to  więc  niejako
karykatura istniejących wcześniej stosunków...

Daniel Beauvois: Zwykła szlachta nie miała żadnego wpływu na to, co działo się w Polsce – ani
przed zaborami, ani po nich. Wiem, że w Polsce jest wielki ruch na rzecz docenienia demokracji
szlacheckiej – to ma być wzór dla całej Europy. Niektórzy twierdzą wręcz, że Polacy wymyślili
demokrację  przedstawicielską,  ale  ja,  badając  historię  Polski,  niczego  takiego  nie  dostrzegłem.
Nigdy na sejmikach nie pojawiało się więcej niż 200 osób. Biedni nie korzystali ze swych praw.
Decyzje podejmowali najbogatsi i najbardziej wpływowi. Drobniutka warstwa arystokratyczna lub
ziemiańska – łącznie może 5 procent narodu szlacheckiego. Mała grupka.
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Newsweek Historia: Czy Polska była zdolna do utrzymania państwa wielonarodowościowego?
Pan nieraz twierdził, że w Polakach tkwią rewizjonistyczne ciągoty, że pragną oni powrotu na
Kresy.  Mnie  się  raczej  wydaje,  że  Polacy  są  zadowoleni,  że  żyją  w  państwie  etnicznie
jednorodnym, bez mniejszości...

Daniel Beauvois: Po pierwsze, obecne granice Polski to nie „zasługa” Polaków, tylko Stalina, który
je wyznaczył. Dziś tych granic nikt nie chce i nie może dotykać.

Po drugie, wielonarodowa Polska w formie przedzaborowej czy międzywojennej nie miała szansy
na przetrwanie. To było życie obok siebie, mijanie się różnych cywilizacji. Owszem – są jakieś
wpływy  litewskie  czy  ukraińskie  w  kulturze  romantycznej.  Ale  nigdy  nie  dochodziło  do
prawdziwego  porozumienia  na  gruncie  –  nazwijmy  to  –  powszechnym.  Polacy  wielokrotnie
marnowali  szansę pogodzenia z ludem „miejscowym”: choćby w czasie  buntu Chmielnickiego.
Przecież te rewindykacje były w miarę rozsądne – kozactwo chciało jedynie zrównania ze szlachtą.
Na  podobnej  zasadzie  odmówiono  –  w  czasie  Unii  Brzeskiej  –  miejsc  w  Senacie  biskupom
unickim, w imię pogardy dla prawosławia.

Mam nadzieję, że dziś w Polsce nikt już tak nie myśli, choć w grudniu, gdy zaczął się Majdan,
widziałem w „Rzeczpospolitej” sondaż, z którego wynikało, że tylko jedna czwarta Polaków ma
pozytywny wizerunek Ukraińców. To jednak strasznie mało!

Newsweek Historia: „Trójkąt ukraiński” pokazuje zupełnie inną wersję jednego z 
najważniejszych rozdziałów historii Polski. Ale czy w tym demistyfikatorstwie nie ma 
pułapki? Pod koniec XIX w., na fali budzenia się tożsamości narodowych, historię pisano tak, 
by ukazać wielkość narodu. Dziś pisze się ją czasem po to, aby pokazać, „jacy to byliśmy 
fatalni”.

Daniel  Beauvois: Wiem,  że  Polacy  wolą  Normana  Daviesa  i  że  to,  co  piszę,  przysparza  mi
wrogów... Moje teksty bywały odrzucane – choćby niedawno przez Muzeum Historii Polski, bo nie
zgadzano  się  z  moim podejściem.  To  jest  fatalne,  że  często  zamiast  próbować  poznać  własną
historię, wznosi się Urzędy Prawdy Historycznej. Ale tak dzieje się nie tylko w Polsce. Napisałem
właśnie  przedmowę  do  utworu  Prospera  Merimée  poświęconego  Bohdanowi  Chmielnickiemu.
Pokazuję,  że  jest  to  plagiat  z  ukraińskiego  historyka  Mikołaja  Kostomarowa.  Moja  francuska
redaktorka nie potrafi ukryć przerażenia. I również mnie cenzuruje...

*Daniel Beauvois - francuski historyk i slawista. W Polsce najbardziej znany z książki „Trójkąt ukraiński.

Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914”. Napisał w niej m.in., że stosunki
między Polakami a Ukraińcami „przypominały najczęściej stosunki między panem a niewolnikiem. (...) Były
tak okrutne jak na amerykańskich plantacjach bawełny, na francuskiej Martynice albo gdzieś w Afryce”.

Tekst pochodzi z "Newsweeka Historia" 04/2014. 
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Polska rajem Żydów

 „Jakoż na własne słyszeliśmy uszy, jak opowiadano i własnymi widzieliśmy oczami w dziełach
autorów chrześcijańskich, iż w Anglii dopuszczano się w tych czasach wielkich okrucieństw; karzą
srogą śmiercią wszystkich księży wiary papieskiej, wszystkich wyznawców i zwolenników tejże
religii, a nawzajem tak samo postępują w Hiszpanii i we Francji, gdzie wyznawców nauki Marcina
Lutra, tak okrutną śmiercią mordują, że każdemu, który o tym słyszy, włosy na głowie powstają.
Lecz  zdaje  się,  że  to  wszystko  jest  karą  za  ich  grzechy,  w[e]  wspomnianych  bowiem  trzech
państwach,  przelewano  wiele  krwi  Izraelitów,  bez  najmniejszej  przyczyny  i  prześladowano
niewinnych do tego stopnia, że ich wygnano z krajów, gdzie się urodzili i przemieszkiwali tak, że
ani jeden Izraelita tam nie pozostał. Podobne postępowanie nigdy nie miało miejsca w tutejszym
kraju (w Polsce), gdzie obecnie się znajdujemy. I owszem, tutaj pociągają do odpowiedzialności i
surowo karzą tych,  którzy im źle czynią lub szkodzą; tu nawet wspierają Żydów przychylnymi
przywilejami,  aby  mogli  mieszkać  szczęśliwie  i  spokojnie.  Królowie  ziem  tutejszych  i  ich
dygnitarze (oby Bóg powiększył ich szczęście!) są miłośnikami wspaniałomyślności i prawości –
toteż nie wyrządzają żadnego bezprawia lub krzywdy Żydom w ich krajach mieszkającym i dlatego
też Bóg użyczył ziemi tej wielkiej potęgi i spokoju, tak dalece, że różniący się wiarą nie tchną ku
sobie nienawiścią i nie wytępiają jedni drugich.”

Izaak z Trok, który pisał te słowa przed 1594 rokiem, nie miał wątpliwości, że Polska była dla
wypędzanych  z  innych  krajów  europejskich  Żydów  spokojną  przystanią.  Słusznie  wskazał  na
królów i dygnitarzy polskich jako tych, którzy chronili jego lud.

 Dodam  iż  chronili  nie  bez  powodu.  Żydzi  byli  dla  najbogatszej  szlachty  bardzo  użyteczni.
Oddawano  im w dzierżawę  między innymi  dochody  z  ceł  i  dóbr  ziemskich.  W zamian Żydzi
regularnie płacili umówione kwoty. Było to szczególnie popularne na Ukrainie, czyli w ówczesnych
województwach:  czernihowskim, kijowskim i bracławskim, choć i  bardziej  na zachód,  czyli  na
Wołyniu,  Podolu  i  Rusi,  była  to  rozpowszechniona  praktyka.  A co  ona  oznaczała  dla  ruskich
chłopów? W największym skrócie:

 Nadużycia, przemoc, bezkarność

      Wbrew  obiegowej  opinii,  ciężary  nakładane  na  chłopów  pańszczyźnianych  były  bardzo
umiarkowane. Mimo to, samo ich istnienie odbierano jako głęboką krzywdę. Chłopi nie rozumieli,
dlaczego za użytkowanie cudzej ziemi i lasów muszą pracować na pańskim, dzielić się swoimi
zyskami, czy świadczyć innego typu usługi. Już to samo było przyczyną ich wrogiego stosunku do
właścicieli  dóbr.  Znacznie  gorzej  działo  się  jednak  wówczas,  gdy  przechodziły  one  w  ręce
dzierżawców, zwłaszcza gdy wyznawali oni obcą Rusinom religię.

Dzierżawcy, czyli arendarze, byli szczególnie znienawidzoną przez chłopów grupą ludzi. To oni
wyciskali z poddanych różnego typu świadczenia i pieniądze. Nie dość, że robili to bezwzględnie i
brutalnie, to na dodatek nie ograniczali  się tylko do zwyczajowych świadczeń i  podatków, lecz
zawsze przy tej okazji starali się maksymalizować swój zysk. Byli przy tym bezkarni, gdyż za nimi
stała  potęga  feudalnego  pana;  w  przypadku  Ukrainy  najczęściej  potężnego  magnata.  Jak  to
wyglądało w praktyce?
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     Istnieją liczne przekazy z terenów od Ukrainy po Ruś, opisujące praktyki żydowskich arendarzy.
Na  przykład  sekretarz  ambasady  francuskiej  w  Polsce,  podając  przyczyny  zrywu  Kozaków,
notował:

„Istotnie  [Rusini  /  Kozacy]  byli  traktowani  z  całą  surowością.  Żydzi,  którym  panowie
wydzierżawili  swoje ziemie,  doprowadzali  ich do rozpaczy.  Słyszałem, że nałożyli  nawet
podatek  od  chrztu,  w  rezultacie  czego  ci  nieszczęśni  musieli  płacić,  aby  stać  się
chrześcijanami.”

Samuel Grądzki dodawał, że pieniądze pobierano nie tylko od chrztu dziecka, ale również od ślubu
córki. W jaki sposób? Żydzi mieli trzymać klucze od cerkwi i otwierać je dopiero po uiszczeniu
opłaty.

     Niemniej bolesne były narzucane Rusinom zakazy produkcji alkoholu, nawet jeśli sporządzano
go  tylko  na  własny  użytek.  Gaspard  de  Tende,  francuski  dworzanin  polskiego  króla  Jana
Kazimierza Wazy, wśród przyczyn konfliktów kozacko-szlacheckich widział:

„Czwarty  powód,  dla  którego  Kozacy  skarżyli  się  na  szlachciców,  wynikał  ze  wstrętnej
lichwy i z nienasyconej chciwości Żydów, których jest w Polsce bardzo dużo […] To oni
zwykle produkują wódkę i  piwo,  a  także dzierżawią prawa senioralne i  to najczęściej  za
bardzo wysoką cenę. Fakt ten sprawia, że nędznicy ci produkują lichą wódkę i liche piwo.
[…] Lichwa i szykanowanie ludności dochodziły czasami do takiego stopnia, że narzucali
ludziom zakaz produkcji piwa, nawet na własny użytek, zmuszając w ten sposób wszystkich
do kupowania go za cenę, za jaką chcieli je sprzedać.”

Wyżej wymieniane sposoby były i tak stosunkowo łagodną formą wyciskania z Rusinów pieniędzy.
Przykłady znacznie  brutalniejszego postępowania  można odnaleźć  w aktach  grodzkich.  Między
innymi  ciekawy  jest  przypadek  zniszczonej  najazdem  tatarskim  wsi  Nadziejów  w  starostwie
dolińskim.  Mimo  dekretu  królewskiego  (była  to  wieś  królewska,  więc  chłopi  mieli  prawo
odwoływać  się  do  sądów  referendarskich,  dzięki  czemu  znamy  dziś  przebieg  tych  wydarzeń)
najpierw  zniewalano  jej  mieszkańców  do  ciężkich  danin  i  czynszów,  aż  w  końcu  brutalnie
ograbiono:

„Dwaj  arendarze  dolińscy,  żydzi  Szaja  i  Jakób,  napadają  w  r.  1635  na  nieszczęśliwy
Nadziejów  z  gromadą  hajduków  starościńskich,  'którzy  ad  instar  Tartarorum'  z  dzikim
okrzykiem na wieś uderzyli, tak, że jej mieszkańcy w mniemaniu, że to istotnie Tatarzy, do
lasów z żonami i dziećmi pouciekali i tam całą dobę ukrywali się przed najazdem, podczas
gdy draby plondrowały. Spalono wtedy biednym chłopom 30 wież solnych, które stanowiły
główne źródło ich dobrobytu.”

Lista nieprawości tych dwóch żydowskich arendarzy była zresztą znacznie dłuższa. A nie byli oni
bynajmniej  wyjątkami.Niestety,  tak  okrutna  zemsta,  która  w  połowie  XVII  w.  spotkała  całą
społeczność  żydowską za  nieprawości  popełniane  przez  jej  przedstawicieli,  nic  nie  zmieniła  w
postępowaniu  żydowskich  arendarzy.  Fryzyjczyk  Ulryk  Werdum,  który  w  latach  1670-1672
podróżował  po  Polsce,  był  zszokowany,  jak  nieludzko  w  stosunku  do  ruskiego  chłopstwa
zachowywali się Żydzi. Pisał on:
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„Żydzi. Ci bowiem tak tu, jak na całym Podolu i Rusi mieszkają w wielkiej liczbie. Ponieważ
zaś  od  panów  polskich  dzierżawią  za  pieniądze  karczmy  wraz  z  wszystkimi  innymi
dochodami, dostają od nich nad poddanymi ich, a zwłaszcza nad chłopami wielką władzę,
której te łotry do tego stopnia nadużywają, że biednych chrześcijan według upodobania lżą,
biją i depcą nogami, jak to na własne oczy widziałem, dziwiąc się, że chrześcijańscy panowie
mogą tak na to patrzeć.”

Choć Werdum w 1671 roku wziął udział w kampanii prowadzonej przez wojska koronne przeciw 
Kozakom na Ukrainie, to pozostał bezstronnym świadkiem. Jego poczucie sprawiedliwości zmusiło
go do stwierdzenia:

„Sprawiedliwy  Bóg  jednak  nie  zawsze  im  [polskim  panom]  to  puszczał  płazem.  Kiedy
bowiem  pozwalali  na  Ukrainie  swej  służbie,  a  zwłaszcza  Żydom  dzierżawiącym  dobra
polskich panów, tyranizować Kozaków do tego stopnia, że Żydzi codziennie znęcali się nad
chrześcijanami, a nawet ich wieszali i zabijali, zbuntowali się wreszcie Kozacy pod swym
wodzem Bohdanem Chmielnickim i nie tylko wtedy wyniszczyli i wymordowali na Ukrainie
wszystkich Polaków i Żydów, lecz odsunęli się od Korony polskiej [...]”

 Lekcja poszła na marne

      Mówi się, że historia jest nauczycielką życia, lecz rzezie Żydów w trakcie wojny z Kozakami
Bohdana Chmielnickiego nic nie zmienił w relacjach między zamożną szlachtą, Żydami i chłopami.
Magnaci, czy to polscy, czy wywodzący się z ruskich rodów, ale polonizujący się na potęgę, wciąż
pozostali klasą panującą, a żydowscy arendarze wciąż wykorzystywali uprzywilejowaną względem
chłopów pozycję. Dlatego nienawiść do nich wciąż żyła, aż w końcu dano jej ujście w kolejnej
„ruchawce”, czyli podczas tak zwanej koliszczyzny w 1768 roku. 

I znów strumieniami polała się krew. Niestety także tysięcy niewinnych ludzi, wśród nich dzieci i
kobiet. Powtórzyły się sceny z połowy XVII w. z wycinaniem dzieci z brzuchów brzemiennych
matek i zaszywaniem w ich miejsce kotów włącznie. Szacuje się, iż w ciągu kilku miesięcy tego
roku, w okrutny sposób zamordowano 200 tys. ludzi, choć liczba ta obejmuje nie tylko Żydów, ale
również  rzymsko i  grekokatolików, gdyż  także  i  oni  padli  ofiarą  nienawiści  prawosławnego
chłopstwa  ruskiego.  Ale  i  te  wydarzenia  niczego  nie  zmieniły,  przenosząc  niechęć,  czy  wręcz
nienawiść między Żydami a Rusinami na kolejne pokolenia.

dr Radosław Sikora   http://www.kresy.pl/kre

Henryk Józewski, wojewoda Wołynia, 

Józewski postrzegał wołyńskie Żydostwo jak społeczność poza czasem, odseparowaną od 
chrześcijańskich sąsiadów, żyjącą swoim własnym życiem. Józewski zdawał sobie sprawę, że 
historia polskiego panowania na Wołyniu była stara, ale historia żydowskiego osadnictwa była 
jeszcze starsza. 
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Rabin Benjamin Hojny (the Generous), znany ze swoich halachicznych orzeczeń, działał w 1171
roku. Żydzi w XIV wieku zasiedlali 13 miejscowości na Wołyniu. Wołyńscy Żydzi byli świadkami
Unii Lubelskiej w 1569 roku, zakładającej Unię Polsko-Litewską i przyłączającej Wołyń do Korony
Polskiej. Przez następne 200 lat żydowskie gminy zakładały szkoły i kształciły rabinów znanych w
całej Europie. Szkoła, lub jesziwa, w Ostrogu, w pierwszej połowie XVII wieku, współistniała w
mieście  z  prawosławną  akademią,  kościołem  unickim  i  meczetem.  Żydzi  pomagali  polskim
magnatom kolonizować  Wołyń i  resztę  Ukrainy w XVI i  XVII  wieku i  byli  zabijani  razem z
Polakami w czasie powstania Chmielnickiego w 1648 roku.

 Żydowskie  gminy  odradzały  się,  powstawały  po  tej  nawale,  a  ich  komunalna  autonomia  na
Wołyniu istniała tak długo, jak długo trwała Unia. Unia Polsko-Litewska była republiką szlachecką.
Żydzi  nie  mogli  być  obywatelami  Unii  -  Rzeczpospolitej,  chyba  że  po  przejściu  na
chrześcijaństwo.

               I TU MAMY  ODPOWIEDŹ NA  WYZYSK  SZLACHTY  POLSKIEJ

 Ich  prawny i  społeczny status  był  definiowany wspólnotowo,  zbiorowo,  przez  kehilla,  gminę,
zorganizowaną społeczność. (Kahał i gmina są różnymi nazwami tej samej instytucji.). Gmina była
zorganizowana prawnie wewnętrznie przez prawo Halakic i zewnętrznie przez uznawanie władzy
polskich książąt. Gmina zbierała podatki od swoich członków i i regulowała relacje żydowskie ze
światem zewnętrznym. W zamian gmina otrzymywała ochronę wojskową i pewien głos doradczy w
rządach. Gminy wybierały rady regionalne,  które z kolei  wybierały Sejm Czterech Ziem (Va'ad
Arba' Aratzot), najwyższy organ Żydostwa w granicach Rzeczpospolitej.

 W wiekach XVII i XVIII wołyńscy Żydzi byli liderami w Sejmie Czterech Ziem. Efraim Fishel 
został uhonorowany tytułem Servis Regis przez polskiego króla Jana Sobieskiego. Wysiłki 
burmistrza Dubna doprowadziły do wydania bulli papieskiej broniącej Żydów przed oskarżeniami o
mord rytualny.Żydzi dominowali na Wołyniu w handlu i rzemiośle. Żydzi stanowili jedną dziesiątą 
ludności w 1937 roku, podczas gdy dwóch z trzech kupców na prowincji było Żydami, i Żydzi byli 
właścicielami tak wielu przedsiębiorstw przemysłowych, co reszta ludności razem wzięta. 

Żydzi kontrolowali lukratywne dziedziny dębowego drewna i przemysłu piwowarskiego, chociaż
pod  koniec  lat  1930-tych  państwo  polskie  zaczęło  przejmować  kontrolę  nad  tym ostatnim.  W
drugiej połowie lat 1930-tych logika polityki polonizacji pośrednio protegowała Żydów: polskie
władze wierzyły, że jakiekolwiek osłabienie pozycji Żydów mogłoby tylko pomóc Ukraińcom, co
uważano za niepożądane, ponieważ w wołyńskim kontekście Ukraińcy byli postrzegani jako mniej
solidni niż Żydzi. To zastrzeżenie obowiązywało tylko w praktyki, nie co do zasady. 

Gdyby  polskie  panowanie  trwało  nadal,  prowadzona  przez  państwo  polityka  modernizacji
skierowałaby się przeciwko Żydom; w tym przypadku była ona skierowana głównie przeciwko
Ukraińcom. Państwo rozpoczęło także kampanię na rzecz powszechnego poparcia dla "polonizacji"
miast, co wydaje się sugerować chęć usunięcia Żydów. Taki był program mniejszości narodowych
w Polsce w drugiej  połowie lat  1930-tych; Słowianie mieli  zostać zasymilowani,  a Żydzi mieli
emigrować.  Żadne  naprawdę  skuteczne  środki  nie  zostały  zastosowane.  i  niewiele  udało  się
osiągnąć. Ale taki projekt się pojawił.

Cały  duży  artykuł  na  stronie  http://www.nawolyniu.pl/artykuly/snyder.                               38.
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Timothy  Snyder  -  "The  Life  and  Death  of  Western  Volhynian  Jewry,  1921-1945"
(fragment  książki  "The  Shoah  in  Ukraine"  edited  by  Ray  Brandon  and  Wendy  Lower,
Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, USA, 2008). 

Temat szlachty polskiej żyjącej na ukrainnych województwach dawnej Rzeczypospolitej w drugiej
połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku, zogniskować można wokół dwóch podstawowych
zagadnień  jej  dotyczących.  Pierwszym  z  nich  jest  „ekspansja  na  Wschodzie”  -  głównie  o
charakterze ekonomicznym - tejże szlachty, drugim zaś, nieco na przekór określeniu zawartemu w
tytule  niniejszego  szkicu,  jej  świadomość  narodowa.  W  części  pierwszej  niniejszego  szkicu,
skupimy  się  więc  na  zarysowaniu  spraw  związanych  z  zagadnieniami  dotyczącymi  ekonomi,
pozostawiając  skomplikowane  kwestie,  również  teoretyczne,  odnośnie  świadomości  narodowej
tejże szlachty do drugiej części szkicu.   

Fundamentem, na którym można przedstawiać Czytelnikom wyżej wymienione zagadnienia, jest
jednak  określenie  terytorium,  na  którym odbywały  się  wskazane  procesy.  Tak  więc,  kiedy  do
terenów  Ukrainy  (często  prezentowanej  współcześnie  w  znaczeniu  politycznym)  zamieszkanej
przez Rusinów (Ukraińców) zalicza się dziś w historiografii ukraińskiej oraz (rzadziej) polskiej,
Kijowszczyznę,  Bracławszczyznę,  Czernihowszczyznę,  Wołyń,  Podole,  a  niekiedy  także  Ruś
Czerwoną, to w XVI wieku pod czysto geograficznym pojęciem Ukrainy rozumiano kraj położony
nad  Dnieprem,  obejmujący  dwa  województwa  Rzeczypospolitej:  kijowskie  i  bracławskie,  do
którego dołączono utworzone w 1619 roku, województwo czernihowskie 

Włączenie w 1569 roku w skład Korony terenów Wołynia i Ukrainy spowodowało przypływ na te
tereny  szlachty  polskiej,  skuszonej  perspektywą  kolonizacji  Kresów.  Badacz  tego  zagadnienia
Henryk Litwin do grupy szlachty polskiej przybywającej w latach 1569-1648 na ówczesne Kresy
Rzeczypospolitej,  zalicza  aprawosławnych  przedstawicieli  rodów  szlacheckich  pochodzenia
polskiego,  spolonizowaną  szlachtę  pochodzenia  obcego, a  także  cudzoziemców  mających
indygenat polski oraz przedstawicieli rodów ruskich, zamieszkałych w Koronie przed 1569 rokiem,
aprawosławnych w momencie pojawienia się ich na Wołyniu lub Ukrainie. 

Jednakowoż, musimy pamiętać także o polonizacji kulturowej szlachty ruskiej zamieszkującej te 
tereny przed ich włączeniem do Korony w 1569 rokiem. 

Zjawisko  to  było  bardzo  silne,  następowało  pod  wpływem  różnych  czynników  i  motywacji
kierujących ludźmi, zwiększało jednak stan „polskiego posiadania na Wschodzie”, zarówno pod
względem kulturowym jak  i  ekonomicznym.  Własność  ziemska  na  Kresach,  jaką  pozyskiwała
szlachta polska ujęta w wyżej wzmiankowanej przez Henryka Litwina kategorii, składała się z dóbr
dziedzicznych  oraz  królewszczyzn  (czyli  nominalnej  własności  królewskiej)  dzierżonych  przez
przedstawicieli  poszczególnych  rodów szlacheckich  w  ramach  zastawu,  dzierżawy lub  nadania
starostwa.  To  ostatnie  wiąże  się  także  z  szerszym  zagadnieniem,  dotyczącym  urzędów
funkcjonujących  na  terenie  województw  bracławskiego  i  kijowskiego  (później  także
czernihowskiego)  sprawowanych  przez  polską  szlachtę.  Generalnie,  podstawę  prawną  do
nabywania dóbr prywatnych na inkorporowanych terenach Ukrainy, stanowił II  Statut Litewski,
dopuszczający do dziedziczenia dzieci, wnuki oraz dalszych krewnych właściciela. Dobra prywatne
uzyskiwane były w dwojaki sposób: albo były to dobra nabyte np. drogą kupna lub też były to tzw.
„wysługi”  stanowiące  rodzaj  nadania  królewskiego  (hospodarskiego).  Sposoby  te  dotyczyły,  w
pierwszym rzędzie najbogatszej części szlachty.                                                                          39.



Dalsze  akty  prawne  dotyczące  dóbr  prywatnych  to  tzw.  III  Statut  Litewski  z  1588  roku  oraz
konstytucja sejmowa „O rozdawnictwie pustyń…” z 1590 roku. 

Ważnym wydarzeniem dotyczącym tego  zagadnienia  było  zlikwidowanie  trybunału  w  Łucku  i
akces  szlachty  z  województw ukrainnych  do  instytucji  apelacyjnej  właściwej  dla  małopolskiej
prowincji Korony, czyli do Trybunału Lubelskiego. Spowodowało to wzrost oddziaływania prawa
koronnego  na  normy  obowiązujące  w  sądownictwie  ziem  ukrainnych.  Na  terenach,  o  których
mowa, przemyślana i  planowana akcja kolonizacyjna rozwinęła się w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych XVI wieku. Rozpoczęli ją kniaziowie wołyńscy, organizujący przedsięwzięcia
osadnicze,  które  wymagały  zasadźców  lub  dzierżawców  dóbr  rekrutujących  się  ze  szlachty
koronnej,  a  którzy  mogliby  je  zagospodarować.  Akcja  ta  miała,  w  pewnym  sensie,  charakter
migracji  zarobkowej.  Następne  próby  „osadzania”  osób  zasłużonych  wojskowo  (Polaków)
podejmowali  również  królowie  jak  np.  Stefan  Batory  czy  Zygmunt  III,  jednakże  próby  te  nie
przynosiły  trwałego  rezultatu  ze  względu  na  mały  potencjał  ekonomiczny  tychże  osadników,
uniemożliwiający „pracę osadniczą”. 

Jak stwierdza badacz tego zagadnienia „do końca XVI wieku, ruch z Korony ku kresom był bardzo
ograniczony,  a  wśród  polskich  możnowładców  ekspansja  na  Ukrainę  była  mało  popularna”. 
Zmianę tego stanu rzeczy przyniósł dopiero wiek XVII. 

Polityka prowadzona przez Zygmunta III    polegająca na rozdawnictwie dóbr przedstawicielom
magnaterii polskiej (ruskiej zresztą też), w połączeniu z dostrzeżeniem potencjału ekonomicznego
tkwiącego w tych terenach oraz sukcesami kolonizacyjnymi już osiągniętymi, spowodowała wzrost
zainteresowania tym kierunkiem ekspansji polskiej szlachty. Także związki rodzinne powodowały,
że  polska  szlachta  wchodziła  w  posiadanie  własności  ziemskiej  na  tych  terenach,  np.  drogą
dziedziczenia lub spadkobrania. Kolonizacja wymagała sporych nakładów finansowych dlatego też,
właściciele  dziedziczni  oddawali  część  swych majątków w zastaw lub  dzierżawę np.  zasadźcy
przybyłemu zachodnich części Korony. 

Doprowadziło  to  do  wytworzenia  się  swoistej  kategorii  „przedsiębiorców”  zajmujących  się
dzierżawieniem majątków na Ukrainie. W trzeciej i czwartej dekadzie XVII wieku rosła pozycja
polskiej magnaterii na Bracławszczyźnie. Pojawiały się kolejne rody polskie na Kijowszczyźnie.
Jeśli  chodzi  o  średnią  i  drobną szlachtę  posesjonacką rodem z  Korony,  to  stanowiła  ona  10%
społeczności kresowych właścicieli ziemskich (dane dla Bracławszczyzny). Liczba nominacji na
urzędy ziemskie dla Polaków sięgała w tym czasie liczby 35% (dane dla Bracławszczyzny). Rozwój
osadnictwa  kresowego  doprowadził  do  rozwoju  królewszczyzn,  które  stały  się  ostoją  żywiołu
polskiego  na  tamtym  terenie.  Na  Kijowszczyźnie  liczba  kresowych  właścicieli  ziemskich
pochodzenia polskiego sięgała 13% (dane dla 1648 roku). W latach 1638-1648 liczba dzierżawców,
wśród których dominowali Polacy, sięgnęła blisko 30% dóbr prywatnych. 

Podsumowując  niniejsze  rozważania,  wypada  zgodzić  się  z  badaczem  tego  zagadnienia,  który
stwierdza, że „w przeddzień powstania  Chmielnickiego, Ukraina zdominowana była przez polskich
i ruskich magnatów i wypełniona tłumem ich dzierżawców. Żywioł polski był obecny na kresach
ekonomicznie,  politycznie  oraz  fizycznie.  Polacy  odgrywali  istotną  rolę  w  najwyższych  i
najniższych  szczeblach  kresowej  szlacheckiej  drabiny  społecznej.  Sens  społeczny  napływu
Koroniarzy… sprowadzał się do ekonomicznej ekspansji magnaterii, zrastania się średniej i drobnej
polskiej szlachty z ruską i migracji zarobkowej nieposesjonatów”.                                            40.



Ekspansja gospodarcza szlachty polskiej na tereny kresowe, oprócz tego, że jest jednym z
ciekawszych zagadnień badawczych dla historyków dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej,

jest ona także niestety, tzw. „trudnym tematem”, gdyż często bywa „dopasowywana” przez różne
nurty w historiografii zarówno polskiej jak i ukraińskiej, do schematu „zdobyczy pługa polskiego” i

„polskiej okupacji Ukrainy”. Miejmy nadzieję, że w dalszych, jak najbardziej potrzebnych
badaniach nad tym zagadnieniem, więcej będzie rzetelnej naukowej pracy badawczej niż „polityki

historycznej”.

Z części pierwszej.  Jacek Drozd  Lublin, 22.01.2012 r. 
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