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Religijne dziedzictwo Kresów

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego numeru ,,Rocz-
nika Kresowego”. Jak zwykle staraliśmy się dobrać materiał o jak 
najszerszym zakresie tematycznym, w wielu wypadkach nieporu-
szanym w szerszej publicystyce w ogóle bądź w niewystarczającym 
jeszcze zakresie. Mimo to, z pewnością każdy czytelnik, zapoznając 
się ze spisem treści zauważy, iż w bieżącym numerze pisma domi-
nują zagadnienia związane ze sferą sacrum. Historyk zwolniony jest 
z rozważań, czy współcześnie jesteśmy w Polsce świadkami końca 
katolicyzmu jako dominującej formy kulturowej, jednakże pochylając 
się nad zagadnieniami  tematyki kresowej nie może mieć najmniej-
szej wątpliwości, że chrześcijaństwo, niezależnie, w jaki sposób wy-
konywano znak krzyża, było dominującym determinantem na wielu 
polach życia polityczno-społecznego Rzeczypospolitej. Po jej upadku 
narodził się wyraźny model obyczaju patriotycznego charakteryzu-
jący się zrośnięciem ceremonii z obrzędem sakralnym. ,,Bóg Pola-
ków utracił część swoich atrybutów uniwersalnych stając się bogiem 
nieszczęśliwych”1. Nie rozwijając nadto tematu, wystarczy przypo-
mnieć, iż wieszcz Mickiewicz – przyjmując dzisiejszą nomenklaturę 
kresowy Litwin – będąc profesorem literatury łacińskiej na uniwer-
sytecie w Lozannie podczas swego pierwszego wystąpienia poświę-
cił wykład poetom wczesnochrześcijańskim piszącym po łacinie. 
Na temat swojej ortodoksyjnej postawy z dumą pisał w liście do Kaj-
siewicza2: ,,Jestem pierwszy katolik – profesor od czasów jak stoi arcy-
-protestancka akademia”3.   

1 B. Jedynak, Dziedzictwo obyczaju narodowego Polaków. Pamięć i zapomnienie, 
Lublin 2004, s. 70.
2  Hieronim Kajsiewicz, kaznodzieja, pisarz religijny, współzałożyciel zakonu zmar-
twychwstańców. Spowiednik Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego.
3  B. Urbankowski, Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci, Warszawa 
1999, s. 172.
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Wracając jednak do zawartości ,,Rocznika”. Jesteśmy u progu 2021 
roku, w którym obchodzona będzie 100. rocznica ustaleń porządku 
ryskiego, decydującego o ostatecznym kształcie wschodniej grani-
cy Polski. Dokonał on podziałów wsi, gospodarstw, a także rodzin. 
O tragicznych losach jednej z nich − Druckich-Lubeckich − przypo-
mina Ihar Melnikau. Wśród innych przypadających w przyszłym 
roku rocznic trzeba też zaznaczyć 30-lecie wznowienia hierarchii 
rzymskokatolickiej na Ukrainie, a także wspomnieć o pielgrzymce 
św. Jana Pawła II na Ukrainę, której przypadać będzie 20. rocznica. 
O tych wydarzeniach oraz o mianowaniu biskupów dowiemy się 
z artykułu ks. biskupa Mariana Buczka. Materiał jest ważnym przy-
czynkiem do badań nad najnowszą historią Kościoła. Autor w la-
tach 1991−2002 był kanclerzem kurii metropolitalnej we Lwowie, zaś 
od roku 1992 do 2014 roku pełnił funkcję sekretarza generalnego kon-
ferencji episkopatu rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 2002−2007 
był biskupem pomocniczym Lwowa, zaś w roku 2007 został miano-
wany koadiutorem. Od 2009 do 2014 roku był biskupem diecezji char-
kowsko-zaporoskiej. Wobec pełnienia tych funkcji, osobiście uczest-
niczył w wielu zdarzeniach opisywanych w materiale.

O niezwykłych losach i miejscu, jakie w historii Polski odegrał 
klasztor karmelitów bosych, powstały w Berdyczowie, w dawnym 
zamku Tyszkiewiczów, opowiada tekst Stanisława Dziedzica. Obiekt 
ten z uwagi na słynący z cudów obraz Matki Bożej Śnieżnej zyskał 
w historii miano Fortecy Najświętszej Maryi Panny.  

Wyczerpująco historię oraz stan obecny innej twierdzy − Kamień-
ca Podolskiego − przedstawia Aleksander Smoliński. Podkreśla, 
iż miejsce to jest jednym z wielu nierozerwalnie związanych z burz-
liwymi, niemal mitycznymi, dziejami potężnej niegdyś Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Stanowi też ważne świadectwo dorobku 
cywilizacyjnego tego wieloetnicznego, wielokulturowego i wielore-
ligijnego państwa. 

Istotną rolę w dziedzictwie kresowym pełni twórczość artystycz-
na. Sylwetkę związanego z Wilnem Michała Rouby przedstawia 
Izabela Mościcka. Autorka omawia wykonany przez artystę w la-
tach 1929−1941 cykl wedut Wilna. Przypomina też, iż malarz był 
współzałożycielem Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków.  
Z kolei Andrzej Kotecki kontynuuje na łamach ,,Rocznika” swój cykl 
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poświęcony warszawskim madonnom kresowym. Tym razem opisu-
je losy rzeźby Matki Bożej, zwanej Jazłowiecką i kult, jaki jej towarzy-
szył w Jazłowcu, a który obecnie, w wyniku dziejowej zawieruchy 
kontynuowany jest w Szymanowie. Wspomina też jej twórcę − To-
masza Oskara Sosnowskiego, uważanego za jednego z najwybitniej-
szych rzeźbiarzy sztuki sakralnej w XIX-wiecznej Europie.

Przybliżanie życiorysów mniej znanych postaci jest jednym z na-
szych zasadniczych celów. Tym razem Adam A. Ostanek przedstawia 
sylwetkę Ludwika Giebułtowicza, który jak tysiące innych w obronie 
ojczyzny stanął z bronią w ręku do boju. Autor wykorzystał materiały 
znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz dokumen-
ty z pieczołowitością przechowywane przez córkę bohatera artykułu, 
Heleną Sak. Warto zwrócić uwagę, iż artykuły biografi czne są rów-
nież niezwykle interesujące z genealogicznego punktu widzenia. 

Kolejną upamiętnioną w tym numerze postacią jest profesor Ju-
liusz Makarewicz i jego losy w powojennym Lwowie. Sylwetkę tego 
wybitnego prawnika, który jako jeden z nielicznych postanowił nie 
opuszczać Miasta Zawsze Wiernego po 1945 roku, przybliża nam 
Piotr Olechowski.

Bardzo ważną postacią zarówno w historii Polski, jak i Ukrainy jest 
generał Marko Bezruczko. W tym roku obchodziliśmy 100. rocznicę 
bitwy warszawskiej. Przy tej okazji jeden ze skwerów na warszaw-
skiej Woli nazwany został jego imieniem. Zdarzenie to dało asumpt 
Beacie Michalec do przypomnienia sylwetki dowódcy obrony Zamo-
ścia podczas wojny polsko-bolszewickiej. Współcześnie wiele glory-
fi kowanych na Ukrainie postaci ma w Polsce negatywne opinie. Ge-
nerał Bezruczko bez wątpienia może być szczególnym przykładem 
bohatera dwóch narodów.  

Z kolei Maciej Franz przedstawia obraz Symona Petlury powstały 
na podstawie dokumentów wytworzonych przez Policję Państwową 
województwa stanisławowskiego, znajdujących się w Państwowym 
Archiwum Obwodowym w Iwano-Frankiwsku.

Wiele napisano o prześladowaniach religijnych wymierzonych 
w Kościół rzymskokatolicki na Wschodzie. Natomiast niemal niezau-
ważalna jest publicystyka poświęcona represjom, jakim w Związku 
Sowieckim poddawany był Kościół katolicki obrządku wschodnie-
go. Jednym z jego reprezentantów był ks. Donat Nowicki, które-
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go pobyt na Sołówkach wraz z charakterystyką sowieckich łagrów 
na Wyspach Sołowieckich i fragmentami wspomnień represjonowa-
nego duchownego, przedstawia ks. Błażej Michalewski.
Łukasz Żywek na podstawie dokumentu znajdującego się w zbio-

rach Muzeum Niepodległości ukazuje epizod z życia kresowianki 
Zofi i Sadowskiej − poszerzony o notkę biografi czną.

Zamieszczamy w numerze także recenzje intersujących, niedawno 
wydanych książek. Rafał Michliński prezentuje pierwszy tom wyda-
nego przez Ośrodek KARTA albumu Wojna o wolność 1920, z wybo-
rem i w opracowaniu Agnieszki Knyt, zaś Piotr Cichoracki omawia 
publikację Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie mię-
dzywojennym, autorstwa Oleha Razyhrayeva.

W tym roku odszedł od nas prof. dr hab. Piotr Matusak, który 
od początku był recenzentem ,,Rocznika Kresowego”. Pismo kończy-
my krótkim wspomnieniem tej wybitnej postaci.   

Ponadto czasopismo uzupełnione zostało fotografi ami z naszej no-
wej wystawy stałej zatytułowanej ,,Kresy i bezkresy w zbiorach Mu-
zeum Niepodległości”. 

Szanowni Czytelnicy, jak już w poprzednim numerze zapowie-
dział dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum i zarazem redaktor na-
czelny ,,Rocznika Kresowego”, będziemy chcieli zwiększyć częstotli-
wość wydawania pisma z dwóch do czterech numerów w roku. Decy-
dujemy się na ten krok z uwagi na szeroki odbiór i zapotrzebowanie 
na rynku. Zachęcamy do współpracy i nadsyłania materiałów.

Krzysztof Bąkała


