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Na emigraCji (Na przykładzie rękopisu 22/53)∗

w polsce, jak w każdym kraju, są niezwykłe miejsca, do których chce się wracać 
znowu i znowu... ich atrakcyjność jest niewytłumaczalna i nie może być logicznie 
wyjaśniona. jednak jeśli zastanowimy się przez chwilę, to zrozumiemy, że każde 
polskie miasto ma swoje „serce” – część historyczną ze świątyniami narodowo-
-kulturalnymi i religijnymi, „mięśnie” – współczesne budynki, „kości” – szero-
kie ulice i drogi, „krew” – rzeki, które przez nie płyną. siłę miastu dają zakłady 
i  fabryki, gdzie produkuje się wszystko, co jest potrzebne dla pełnego rozwoju 
wspólnoty miejskiej i państwa, a życie ofiarowują mu wiecznie młode polskie uni-
wersytety. ale każde polskie miasto ma też duszę, którą tworzą muzea, biblioteki, 
archiwa...

wrocław, w którym idealnie połączyły się: historia i współczesność, przytul-
ność mieszkań prywatnych oraz wielojęzyczny gwar kawiarni i restauracji, maje-
stat kościołów i błękitna lekkość nieba nad nimi, ciąg stuleci i krótka chwila przed 
skokiem miasta w przyszłość – też ma swoją duszę. w odróżnieniu od innych pol-
skich miast dusza wrocławia jest wszechpolska... w tym mieście od pierwszych lat 
powojennych działa unikatowa w skali całej polski instytucja, która łączy wszystkie 
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*  artykuł został przygotowany przy wsparciu studium europy wschodniej uniwersytetu war-
szawskiego, który w 2014 roku zainicjował coroczną nagrodę im. iwana wyhowskiego (pod patro-
natem honorowym prezydenta polski), przyznawaną przez kapitułę składającą się z przedstawicieli 
25 uczelni wyższych oraz instytucji archiwalno-bibliotecznych polski (w tym zakładu Narodowego 
im. ossolińskich).
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wspomniane wyżej (archiwum, muzeum, bibliotekę), a jej znaczenie cywilizacyj-
no-kulturowe wykracza poza granice dzisiejszej polski i całej europy środkowo-
-wschodniej. w tym sensie można porównać ją tylko do polskiego rapperswilu...

zakład Narodowy im. ossolińskich (zNio) jest nieodłączny od wrocławia, 
a wrocław – od niego. jednocześnie ta polska instytucja muzealno-biblioteczno-
-archiwalna z własną ponad dwóchsetletnią historią jest bardzo ważną częścią ży-
cia kulturalno-naukowego całej polski. ossolineum od zawsze wywierało wielki 
wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej, wykształciwszy w swoich 
murach kilka pokoleń polskich intelektualistów.

od samego początku istnienia we lwowie ossolineum było jednym z najważ-
niejszych ośrodków gromadzenia największych skarbów kultury polskiej (w tym 
rękopisów i pierwodruków dzieł adama mickiewicza, juliusza słowackiego, hen-
ryka sienkiewicza), a przy tym zawsze pełniło misję znaczącego centrum biblio-
teczno-archiwalnego, które stwarzało wszystkie niezbędne warunki dla przepro-
wadzenia badań naukowych w sferze polonistyki1.

świadomość wielkiego znaczenia ossolineum dla każdego polaka pozwoliła 
stanisławowi łempickiemu stwierdzić:

do ossolineum zbiegały się wszystkie myśli polskich pracowników naukowych i młodzieży. tu 
był warsztat pracy nad podtrzymaniem chwiejącego się na wietrze płomienia polskiej kultury, 
oświaty, nauki i nad wytwarzaniem nowych wartości w tych dziedzinach. tutaj była świątynia 
książki polskiej2.

po tym, jak zbiory ossolineum w 1939 roku znalazły się w rękach bolszewików, 
a wkrótce – nazistów, władze totalitarne nie przejmowały się losem tego słynne-
go zakładu. Co więcej – przyczyniły się do podziału i rozproszenia jego zbiorów 
sztuki oraz kolekcji archiwalnych i bibliotecznych. okupacyjne władze niemieckie, 
„ratując” ossolineum „z  łap sowieckich”, wywiozły część jego zbiorów rękopi-
śmiennych (siedem skrzyń) do krakowa. podczas kolejnego transportu materiały 
te – wskutek zbliżania się frontu – były porzucone w miejscowości adelin (obecnie 

1  więcej o historii ossolineum i jego kolekcji zob. m.in. Historia Zakładu Narodowego im. Os-
solińskich, https://ossolineum.pl/wp-content/.../ossolineum_historia.pdf; m. gębarowicz, k. tysz-
kowski, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Lwowie, [w:] Publiczne biblioteki lwowskie. Zarys 
dziejów, red. l. Bernacki, lwów 1926, s. 11–28; a. fischer, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. 
Zarys dziejów, lwów 1927, www.lwow.com.pl/ossolineum/ossolineum3.html; Jak powstawało lwow-
skie Ossolineum. Na podstawie książki Władysławy Jabłońskiej „Józef Maksymilian Ossoliński – szkic 
biograficzny”, wydanej w 1967 r. przez Ossolineum, www.lwow.com.pl/os1.htm; Wrocław–Lwów 
Lwów–Wrocław. Historia i współczesność, red. d. Nespiak, m. orzeł, wrocław 2002; m. matwi-
jów, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939–1946, wrocław 2003; o. Онищенко, 
Л.  Дубровіна, Доля бібліотеки Оссолінеум в України та Польщі у  документах 1945–1946 
рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини, lostart.org.ua/ua/rese-
arch/194.html; Р. Голик, Легенда Львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль 
бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан ХІХ–ХХ ст. „Записки Львівської національної 
наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: зб. наук. праць” 2010 Вип. 2 (18), s. 674–689.

2  s. łempicki, Wspomnienia ossolińskie, wrocław 1948, s. 10.
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zagrodno), a następnie zostały przewiezione do wrocławia3. jednocześnie do ade-
lina trafiła część biblioteki towarzystwa Naukowego im. szewczenki we lwowie, 
która następnie znalazła się w zbiorach Biblioteki Narodowej w warszawie4. warto 
zaznaczyć, że część materiałów ukraińskich z przedwojennej kolekcji tNs została 
także przekazana do zakładu Narodowego im. ossolińskich we wrocławiu.

w  1946 roku rząd sowieckiej ukrainy postanowił przekazać w  charakterze 
„daru” narodu ukraińskiego część (według różnych ocen  – 30–40%) zbiorów 
dokumentalnych i książkowych oraz dzieł sztuki pochodzących ze „starego” os-
solineum. w ten sposób jego zbiory zostały podzielone między dwa kraje i dwa 
miasta – lwów i wrocław, choć w tym przypadku stanowiły i nadal stanowią nie-
podzielną całość.

obecnie zakład Narodowy im. ossolińskich, działając we wrocławiu, nadal 
spełnia swoją szlachetną misję przechowywania skarbów narodowych polski, po-
zostając przy tym jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych w kraju 
i udostępniając swoje zbiory badaczom polskim i zagranicznym. dzisiaj w osso-
lineum przechowywanych jest prawie 2 miliony eksponatów (obrazy, książki, do-
kumenty archiwalne, zbiory numizmatyczne oraz inne), które mają nadzwyczajne 
znaczenie dla prowadzenia badań z historii i kultury polski.

rola ossolineum nie ogranicza się tylko do polski. zbiory placówki mają wielki 
potencjał źródłowy dla badaczy z krajów europy środkowo-wschodniej, przede 
wszystkim z ukrainy. ich znaczenie być może było bodźcem dla badacza ukraiń-
skiego p. hołyka, który pisał o narodzinach „w ukraińskiej i polskiej wizjach tej 
instytucji [...] sylwetki nowego mitu: wyobrażenia o instytucji [chodzi o zNio – 
i.s.] jako wspólnym dziedzictwie kulturalnym wielonarodowego lwowa, które 
wpłynęło tak na polską, jak i na ukraińską wspólnotę”5.

jednak odnotowane przez p. hołyka zjawisko nigdy nie miało w sobie cech 
mitologicznych – jest właściwie obiektywną rzeczywistością, gdyż ossolineum, 
pozostając polskim kulturalno-oświatowym centrum, gromadziło w swoich zbio-
rach dokumenty, które dotyczyły również historii narodu ukraińskiego. zatem 
zakład Narodowy im. ossolińskich we wrocławiu był i  wciąż jest symbolem 
wspólnego dziedzictwa kulturowego dwóch narodów – polskiego i ukraińskie-
go – bez względu na wszelkie trudne i skomplikowane pytania naszej wspólnej 
historii XX wieku6.

3  Г. Русинська-Ґєртих, Бібліотека Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві, 
„Вісник Львівського університету”, Серія 2011, Вип. 6, s. 162–173.

4  Г. Сварник, Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній 
бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор, Варшава – Львів – Нью-Йорк 2005.

5  Р. Голик, Легенда..., s. 688–689.
6  Tarnów – siedziba władz Ukraińskiej Republiki Ludowej. Prezentacja archiwaliów ukraińskich 

ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (wystawa), oprac. a. warżel, o. medownikow, 
i. lipko, tarnów 2003; М. Палієнко, i. Срібняк, Інформаційно-джерельний потенціал архівних 
збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53), 
„Етнічна історія народів Європи” 2018 Вип.54, s. 127–140.
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***

liczba i różnorodność zbiorów dokumentalnych przechowywanych w ossoline-
um jest tak duża, że przeprowadzenie nawet ścisłej analizy źródłowej tylko jed-
nego zbioru jest niemożliwe w ramach osobnego, choćby i bardzo szczegółowego, 
artykułu. Największą uwagę autora zwrócił rękopis 22/537, w  którym zebrano 
znaczną ilość materiałów w języku ukraińskim, ilustrujących różne aspekty dzia-
łalności ołeksandra kowalewskiego, ministra prasy i propagandy rządu ukraiń-
skiej republiki ludowej na emigracji, struktur sztabu partyzancko-powstańcze-
go przy głównej komendzie wojsk url.

w pierwszej z teczek (22/53/1) znajdują się dokumenty, które należały do ko-
walewskiego, a mianowicie: korespondencja służbowa i prywatna; sprawozdania 
finansowe; materiały i protokoły dotyczące negocjacji delegacji rządu url z ro-
syjskim komitetem politycznym w warszawie jesienią 1920 roku; protokoły posie-
dzeń centrów ukraińskiej Narodowej partii republikańskiej; podania o członko-
stwo w niej, pełnomocnictwa i legitymacje jej członków; dokumenty programowe 
i  rezolucje komitetu Centralnego wyżej wymienionej partii do rady republiki; 
dokumenty o ustosunkowaniu się partii wobec porozumienia polsko-ukrańskiego 
(grudzień 1919 roku); druki różnych ministerstw rządu url; statut ukraińskiej 
rady Narodowej; wersje robocze i materiały robocze; rysunki, wizytówki, mapy-
-schematy wykonane odręcznie.

znaleźć tutaj można również kopie sprawozdań o wynikach wizytacji obozów 
jeńców oraz obozów internowanych żołnierzy ukraińskich przez przedstawicie-
la misji dyplomatycznej url, które zawierają ważne informacje, pozwalające na 
rekonstrukcję życia i działalności ukraińców w obozach w łańcucie, aleksandro-
wie, Częstochowie, kaliszu i pikulicach8.

jeśli chodzi o warunki pobytu żołnierzy ukraińskich w obozach internowania 
wojsk url, to – jak wynika z opisu – w kaliszu były one najlepsze. w raporcie 
adresowanym do o. kowalewskiego informowano między innymi, że w barakach 
i poza nimi był utrzymywany wzorcowy porządek, a same baraki były wyposażo-
ne w oświetlenie elektryczne i wentylację, były pomalowane na biało z zewnątrz 
i miały w środku piec żelazny (palono węglem). obóz miał również całą niezbędną 
dla pobytu znacznej liczby żołnierzy infrastrukturę: łaźnię, stację pomp wodnych 
z wieżą ciśnień, elektrownię, kuchnię, teatr oraz inne budynki pomocnicze9.

przedstawiciel ministerstwa prasy i  propagandy url odnotował, że dzięki 
sprawnej pracy łaźni obozowej i pralni w kaliszu udało się nie dopuścić do szerze-
nia się chorób epidemicznych wśród żołnierzy. Bardzo ważne, według niego, było 
udzielanie żołnierzom przebywającym w obozie profesjonalnej pomocy medycz-

7  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53: „papiery różne dotyczące spraw ukraińskich z cza-
sów i wojny światowej i po jej zakończeniu (materiały dot. rządu ukraińskiej republiki ludowej 
w tarnowie 1920–1921, papiery ostapa łuckiego i oleksandra kowałewśkoho, materiały dot. wojska 
ukraińskiego)”.

8  М. Палієнко, i. Срібняк, op. cit.
9  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/1.
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nej. w obozie działał szpital na 400 łóżek z odpowiednim personelem medycznym 
(9 lekarzy i  34 siostry miłosierdzia) z  wystarczającą ilością leków. przy szpitalu 
było czynne polskie medyczne ambulatorium (punkt medyczny), w którym pra-
cował ukraiński personel medyczny. personel ten zrobił wszystkim internowanym 
szczepienia chroniące przed cholerą i tyfusem. polska komendantura zawsze była 
przychylna świadczeniu mieszkańcom obozu koniecznych usług medycznych, da-
jąc do dyspozycji niezbędną liczbę pomieszczeń dla obsługi medycznej żołnierzy 
ukraińskich10.

ważne również było to, że  – w  odróżnieniu od innych obozów internowa-
nych – „wyżywienie internowanych oficerów i kozaków w obozie kaliskim było 
dobrze zorganizowane”, bo – otrzymując jednakową z innymi ilość artykułów spo-
żywczych (w pakietach żywnościowych) – internowani tego obozu mieli znacznie 
lepsze wyżywienie dla zagwarantowania swoich potrzeb życiowych. „tajemnica” 
polegała na tym, że polska intendentura przekazywała swoje artykuły spożywcze 
w postaci surowej bezpośrednio do kuchni obozowej, gdzie już ukraińscy kucha-
rze wojskowi gotowali wszystkie dania.

według słów nieznanego autora cytowanego tutaj „raportu” czterokrotnie jadł 
on obiad w kaliszu, otrzymując „zupę fasolową z ziemniakami, mięsem, burakami 
i świeżą kapustą”, przy tym jego „jedna porcja zawierała około dwóch talerzy zupy”. 
drugim daniem było „pół funta [200 gramów – i.s.] smażonego mięsa w sosie 
z  mąki ze smalcem, jeden raz podano także dodatek do mięsa  – kluski polane 
smalcem”. urzędnik wspomniał też o śniadaniach i kolacjach – „rano i wieczorem 
wydawano kawę i około 1 funt[a] [400 gramów – i.s.] marmolady na 4 os[oby]. 
Chleba podawano 1 fun[t] na dobę”11.

Należy zaznaczyć, że ukraińscy zwierzchnicy internowanych robili wszystko, 
by urozmaicić wyżywienie, przeznaczając zyski ze sprzedaży biletów na spektakle, 
a dochód z prowadzenia sklepiku obozowego – na zakup warzyw, które nie były 
wydawane przez polską intendenturę.

stan materialny internowanych w  kaliszu znacznie się różnił  – większość 
z  nich wydała wszystkie swoje oszczędności pieniężne (jeśli takowe były) i, nie 
otrzymując wsparcia od rządu, nie mogła pozwolić sobie na zakup najbardziej nie-
zbędnych rzeczy. w tej sytuacji szczególnie cierpieli niektórzy oficerowie mający 
rodziny: choć przysługiwało im prawo mieszkania razem z rodziną poza obozem, 
to nie mieli możliwości, by z niego skorzystać. jednak wśród internowanych byli 
również „zamożni” (przeważnie oficerowie, którzy pracowali w strukturach zaple-
cza i przez to byli związani z dystrybucją żywności itp.)12.

wielkich wysiłków od zwierzchników internowanych wymagała organiza-
cja szkolenia wojskowego żołnierzy, a zwłaszcza przeprowadzenie codziennych 
(godzinnych, rano i wieczorem) ćwiczeń z musztry. główną przeszkodą w tym 

10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  Ibidem.
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był brak chęci większości oficerów do podjęcia ćwiczeń z musztry w obecności 
kozaków, którzy ćwiczyli na tym samym placu pod kierownictwem swoich do-
wódców szeregu. w  tej sytuacji generał ołeksandr udowyczenko13 kilka razy 
osobiście ćwiczył na placu, wykonując różne ćwiczenia, dając w ten sposób przy-
kład osobisty ogółowi oficerów. wreszcie udało mu się przekonać oficerów pod-
porządkowanej mu dywizji, po czym ćwiczenia wykonywali wszyscy bez wyjąt-
ku oficerowie14.

w teczce nr 3 (22/53/3) przechowywana jest korespondencja prywatna i służ-
bowa o. kowalewskiego, są tam jego legitymacje członka filii ukraińskiego Czer-
wonego krzyża przy armii Czynnej, współpracownika ministerstwa handlu 
i przemysłu rządu url oraz inne. oprócz tego znajdują się w niej dokumenty 
osobiste innych osób, m.in. legitymacja wasyla j. sklara z podpisem jurija tiu-
tiunnyka15, dla ostatniego delegata na ukrainę w  charakterze przedstawiciela 
sztabu partyzancko-powstańczego (nr 16 z dnia 12 marca 1921 roku, tarnów)16.

Następna teczka (nr 4) także zawiera kilka legitymacji i  zaświadczeń wyda-
nych w latach 1919–1920 na nazwisko w. sklara, kiedy to pełnił on funkcję ko-
misarza frontowego przy 4 kijowskiej dywizji strzeleckiej wojsk url. wśród 
dokumentów znajdują się dwie fotografie nieposiadające opisu, ale niewątpliwie 
przedstawiające sklara i jego adiutanta dmytra Chorunżego. zwraca uwagę list 
w. sklara (z  dnia 18  kwietnia 1921 roku), napisany ołówkiem chemicznym na 
sukiennej chustce. Był adresowany do żony i córki.

w. sklar, będąc świadomy prawdopodobieństwa swojej śmierci, zwraca się 
w nim do rodziny takimi słowami:

moja droga aniuto i luboczko! ja, z rozkazu głównego atamana, po propozycji gen. chor. j. tiu-
tiunnyka i  na podstawie rozkazu ministra spraw wewnętrznych url z  16 marca 1921 roku 
nr 423 wyjeżdżam dziś do państwowej pracy na południe ukrainy jako cyw[ilny] komisarz, i na 
wszelki wypadek piszę ten list, żebyście mogły starać się o pomoc państwową. a mi to, że przez 
cztery ostatnie lata nic wam nie dałem oprócz zmartwień, kłopotów finansowych i rozterek mo-
ralnych, proszę wybaczcie. Nie jestem winien! robiłem to z wielkiej miłości do niej – ukrai-
ny i jej istnienia. Było to droższe dla mnie od wszystkiego, nawet własnego życia. żyjcie sobie 
jak matka z córką i na odwrót. kochajcie ją – ukrainę, ona wam i naszemu narodowi będzie 
wdzięczna. Nie pamiętajcie złego. wasz mąż i ojciec w. skl[ar]17.

13  ołeksandr udowyczenko (ukr. Олександр Удовиченко; 1887–1975) – ukraiński działacz 
wojskowy i społeczny, generał-chorąży armii ukraińskiej republiki ludowej. zajmował różne stano-
wiska w armii url (był m.in. dowódcą 3 dywizji żelaznej). pod koniec 1920 r. został internowany 
w obozach w polsce, wykonywał obowiązki generalnego inspektora armii url. w 1924 r. wyjechał 
do francji, gdzie zajął się pracą społeczną i na rzecz środowisk kombatanckich.

14  Ibidem.
15  jurko tiutiunnyk (ukr. Юрко Тютюнник; 1891–1930) – ukraiński wojskowy w randze gene-

rała-chorążego armii ukraińskiej republiki ludowej, dowódca ii zimowego marszu armii ukraiń-
skiej republiki ludowej (1921). Na skutek operacji ogpu wyjechał na ukrainę. aresztowany przez 
bolszewików i rozstrzelany w 1930 r.

16  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53 /3.
17  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/4.
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w tej samej teczce są też: dokumenty frontu jedności Narodowej, korespon-
dencja z jego członkami (z drugiej połowy lat trzydziestych); druk „prawa o tym-
czasowej Najwyższej administracji i porządku ustawodawstwa w ukraińskiej re-
publice ludowej” (z dnia 17 listopada 1920 roku); korespondencja prywatna kilku 
osób, czasem bez podania imion, co pozwala przypuszczać, że w. sklar jednak 
wrócił ze swojej śmiertelnie niebezpiecznej podróży.

w teczce nr 5 znajdują się różne dokumenty związane z tworzeniem i działal-
nością sztabu partyzancko-powstańczego przy głównej komendzie wojsk url 
pod dowództwem generała-chorążego jurija tiutiunnyka. są w niej zgromadzone: 
listy (głównie do j. tiutiunnyka, czasem z jego rezolucjami); raporty, sprawozda-
nia; zapiski, podania z  prośbą, rozkazy, „protokoły zeznań” („przepytywalne li-
sty”) powstańców; szyfry; listy żołnierzy, którzy wyrazili chęć bycia delegowanymi 
przez sztab j. tiutiunnyka do prowadzenia pracy organizacyjno-powstańczej na 
ukrainie; „ustawa o organizacji powstania na ukrainie prawobrzeżnej” z klauzulą 
„ściśle tajne”, informacje od agentury; skład kadr sztabu partyzancko-powstań-
czego, comiesięczne sprawozdania informacyjne i organizacyjne spp o sytuacji na 
sowieckiej ukrainie z odnotowaniem nazw i liczby oddziałów powstańczych, ich 
atamanów i rejonu ich dyslokacji (wśród nich – duża ilość materiałów pisanych 
ołówkiem).

uwagę historyka niewątpliwie zwrócą również: „pełnomocnictwo” przewod-
niczącego „głównego Narodowego komitetu wołynia i podola” pylypa pawluka 
do informowania rządu url i otrzymania od niego wytycznych i  instrukcji co 
do organizacji partyzanckiego ruchu powstańczego; kopia listu B. sawinkowa do 
przewodniczącego misji dyplomatycznej url w polsce z dnia 24 stycznia 1921 
roku; autograf symona petlury18 na osobistym druku przewodniczącego dyrek-
toriatu i głównego atamana wojsk url z datą 29 marca 1921 roku, w którym 
j. tiutiunnyk był zapraszany na posiedzenie Najwyższej rady wojskowej „w celu 
wyjaśnienia sytuacji”.

we wspomnianej teczce są też: oryginał rozkazu s. petlury w sprawie delega-
cji podpułkownika opanasa stefaniwa do rumunii oraz jego nominacji na szefa 
sztabu płk. andrija hułego-hułenki19; podania z prośbą j. tiutiunnyka do majora 
Czernockiego o delegowanie do rumunii dowódcy sotni dołyniuka jako oficera 
łącznikowego na południe ukrainy; kopia raportu pułkownika hołuba do głów-
nego atamana s. petlury; dokumenty o prowadzeniu akcji propandowej przeciw-
ko url przez haisińskiego atamana wołyńca, który należał do obozu politycznego 
sawinkowa, kopie programu ogólnoukraińskiego związku Narodowego i statutu 
ukraińskiego towarzystwa wojskowego oraz inne. tutaj też znajdują się powiado-

18  symon petlura (ukr. Симон Петлюра; 1879–1926) – ukraiński polityk narodowy, naczelny 
dowódca wojsk url, pisarz, dziennikarz, publicysta, prezydent ukraińskiej republiki ludowej w la-
tach 1919–1926 (od 1921 r. na uchodźstwie).

19  andrij hułyj-hułenko (ukr. Андрій Гулий-Гуленко; 1886 – po 1926) – generał-chorąży 
armii ukraińskiej republiki ludowej, w roku 1921 – dowódca pierwszej południowej grupy po-
wstańczej armii url. aresztowany przez ogpu w roku 1922.
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mienia od ambasadora url w Niemczech z dnia 16 kwietnia 1921 roku o próbie 
hetmańców „przedstawienia sprawy tak, jakby to oni organizowali powstanie”.

zainteresowanie badaczy ruchu partyzancko-powstańczego na południu ukra-
iny niewątpliwie wywoła również treść własnoręcznej rezolucji symona petlury na 
jednym z raportów pułkownika a. hułego-hułenki (z dnia 19 marca 1921 roku), 
która była adresowana do ministra spraw wojskowych rządu url:

za pochód na tyły wroga w bardzo ciężkich okolicznościach, za osobistą bojową odwagę i or-
ganizacyjno-państwowe zasługi uważam za konieczne nagrodzić pułkownika hułego-hułen-
kę, awansując go na generała-chorążego armii url ze starszeństwem od czasu przekroczenia 
[...] rzeki zbrucz20.

przechowywana jest też odręcznie pisana instrukcja dotycząca tej sprawy 
z dnia 10 marca 1921 roku (z klauzulą „ściśle tajne”) dla wszystkich dowódców 
powstania na terenie ukrainy (wśród różnych zadań o  charakterze stricte woj-
skowo-organizacyjnym i  wywiadowczo-agenturalnym. jest również wymaganie, 
by „utrzymywać w zajmowanych rejonach najbardziej surowy porządek, chroniąc 
życie i  prawa każdego obywatela u.r.l. bez względu na narodowość. pogromy 
i  rabunki w  u.r.l. absolutnie nie powinny mieć miejsca. winnych tego należy 
karać zgodnie z prawem czasu wojny”21).

w teczce nr 5 znajduje się również kopia apelu powstańców powiatu chorol-
sko-zołotonoszewskiego guberni połtawskiej (z dnia 7 kwietnia 1921 roku z pod-
pisem „Czubarow”) do s. petlury, w którym wyrażona jest gotowość kontynuowa-
nia walki z władzą bolszewicką:

przekazujemy tobie, ojcze, wyrazy czci i pozdrowienia z dalekiej połtawszczyny. wiele nie będzie-
my pisali, ale co mamy do powiedzenia, to powiemy. Bolszewików bijemy, jak tylko trafiamy. Na-
dzieja w całej połtawszczynie tylko ta, że nadeszła wiosna, wyszło słońce, a ze słońcem i petlura – 
mówią chłopi. kiedy komuniści przyjeżdżają na wieś i opowiadają, że petlura siedzi w więzieniu... to 
chłopi mówią – znamy was dobrze, kłamcie wszystkim kacapom [rosjanom – i.s.], tylko nie nam...

list kończy się dwoma zwięzłymi zdaniami:

oczekujemy rozkazu pana co do ataku. mamy ludzi i broń22.

wśród innych dokumentów sztabu partyzancko-powstańczego są wersje robo-
cze „rozkazu dla sztabu partyzancko-powstańczego cz. 1 z dnia 18 lutego 1921 roku”, 
w którym j. tiutiunnyk dokonał pierwszych nominacji: ppłk sztabu generalnego ołek-
sandr kuzmiński został mianowany pełniącym obowiązki pomocnika dowódcy sztabu, 
ppłk sztabu generalnego wilhelm sejehorsz – dowódcą oddziału organizacyjno-opera-
cyjno-wywiadowczego, a sotnik leonid stupnicki – dowódcą oddziału agitacyjnego23.

znaczną wartość historyczną mają dane, dotyczące kosztorysów sztabu party-
zancko-powstańczego, na potrzeby którego do dnia 5 kwietnia 1921 roku asygnowa-

20  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/5.
21  Ibidem.
22  Ibidem.
23  Ibidem.
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no 50 385 000 marek polskich, 4 280 000 carskich rubli, 85 600 000 rubli sowieckich, 
570 000 rumuńskich lejów i 5000 funtów szterlingów. Na początku kwietnia tego 
roku w sztabie pracowało 35 osób, na jego utrzymanie i personel co miesiąc przezna-
czano 35 000 marek polskich. wydatki na „organizację narodowych kółek na ukrai-
nie i we wrogich wojskach” wyniosły 10 milionów marek polskich. z kolei 1 308 000 
marek polskich wydano na utrzymanie czterech grup partyzanckich i dwudziestu 
rejonów, oficerów związkowych, adiutantów, informatorów-agitatorów  – łącznie 
165 osób. Na „jednorazowe wydatki dla organizacji powstania na terenie ukrainy” 
(środki finansowe dla agitatorów na przejście przez granicę, przemyt literatury, nie-
przewidziane wydatki) do 5 kwietnia 1921 roku przeznaczono 3 885 000 marek pol-
skich, 4 280 000 carskich rubli, 85 600 rubli sowieckich, 240 rumuńskich lejów. sztab 
pokrywał wydatki na utrzymanie personelu punktów konspiracyjnych na granicy 
polsko-sowieckiej i rumuńsko-sowieckiej, przez które na sowiecką ukrainę przekra-
dali się emisariusze i kurierzy sztabu partyzancko-powstańczego).

Niektóre dokumenty z teczki nr 5 dotyczą sytuacji internowanych żołnierzy 
armii url w rumunii, a  także starań dyplomacji ukraińskiej i  tajnych struk-
tur sztabu partyzancko-powstańczego celem aktywizacji ruchu powstańczego na 
południu ukrainy. ze względu na brak w obozach wystarczającej liczby oficerów, 
gotowych wyjechać na ukrainę południową w celu przygotowywania powstania, 
sztab partyzancko-powstańczy j. tiutiunnyka już w kwietniu 1921 roku czynił 
starania dla przerzucenia takich oficerów z polski do rumunii24.

kolejna teczka (nr 6) także zawiera dokumenty sztabu partyzancko-powstań-
czego. można w niej znaleźć „plan organizacji powstańczych oddziałów na ukra-
inie”, instrukcje, mapy z  zaznaczonym położeniem partyzanckich oddziałów 
i  organizacji powstańczych, dokumentami osobistymi kuźmy jermoluka (m.in. 
„książkę czerwonoarmisty”). tutaj też jest przedruk z  „ploretariackiej prawdy” 
(nr 19 z  dnia 10 września 1921 roku) z  listą aresztowanych i  ukaranych człon-
ków ogólnoukraińskiego komitetu powstańczego, miejskiej organizacji strzelców 
siczowych i doborowej grupy atamana Bessarabenki (kijowska „czerezwyczajka” 
wydała wyroki na 39 osób, w tym głównie kobiety; 4 zostały rozstrzelane, 18 kobiet 
skazano na pięć lat łagru, 3 – na dwa lata, a 4 – na jeden rok).

we wspomnianej teczce zebrano także bardzo cenne dokumenty świadczące 
o stanowisku rządu url na emigracji i dowództwa sztabu partyzancko-powstań-
czego wobec pogromów żydów, m.in. list ministra spraw zagranicznych url do 
kierownika sztabu url (nr СdlХХХІІІ/343 z  dnia 28 marca 1921 roku, tar-
nów) z klauzulą „tajne, wręczyć osobiście, bardzo pilne”. Chodziło w nim o fakty 
„przerzucenia winy” przez niektórych nieświadomych powstańców „za ciężary 
wyzysku bolszewickiego na żydów w  ogóle” i  o  to, że takie „ekscesy wywołują 
wśród ludności żydowskiej zgorszenie i nastrój niekorzystny dla idei państwowo-
ści ukraińskiej”25.

24  Ibidem.
25  pełny tekst listu zob. М. Палієнко, i. Срібняк, op. cit., s. 138.
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w ciągu kilku dni do j. tiutiunnyka nadszedł list (cz. 620 z dnia 31 marca 1921 
roku) od pełniącego obowiązki ministra rządu url generała serhija diadiuszy26, 
w którym ten ostatni zaznaczał:

z informacji podanych przez uchodźców z ukrainy do p[ana] ministra spraw żydowskich wy-
nika, że prawie wszystkie powstania chłopskie przeciw bolszewikom kończą się pogromami ży-
dowskimi z wielką liczbą ofiar27. 

takie zjawiska zdaniem ministra „dyskredytują władze u.r.l., a również niszczą 
naszą sprawę państwową”, wobec tego uważał, że należy wydać

właściwe zarządzenia, żeby przy pomocy odezw oraz informacji od ludzi, którzy wysyłani są [...] 
na ukrainę – wyjaśniono przewodnikom powstań chłopskich szkodliwość pogromów żydow-
skich dla ogólnej sprawy ukraińskiej28.

w  swojej odpowiedzi (kwiecień 1921 roku) ministrowi wojny rządu url 
j. tiutiunnyk przyznawał, że dowiedziono „fakt dokonywania pogromów przez 
niektóre oddziały tak zwanych powstańców-partyzantów, jacy operują na ukra-
inie”. jednak zgodnie z danymi, jakimi dysponował, te oddziały nie miały nic 
wspólnego ani z rządem url, ani z organizacjami podporządkowanymi sztabo-
wi partyzancko-powstańczemu. ze względu na to, że w składzie tych oddziałów 
były „niewątpliwie elementy antypaństwowe, anarchiczne”. j. tiutiunnyk uwa-
żał za

nieodpowiadające naszym interesom stosowanie wobec nich jakchkolwiek odezw albo zarzą-
dzeń, gdyż nie będą one miały żadnego wpływu na uczestników pogromów. wątpliwe jest też, 
by stosowanie przez nas apeli, odezw i  zarządzeń mogłoby pomóc naszej polityce za granicą. 
wszystkie organizacje, które są podporządkowane sztabowi, bez wątpienia stoją na gruncie pań-
stwowym i we właściwy sposób odcinają się od pogromów29.

teczka nr 7 zawiera: list s. petlury do j. tiutiunnyka z dnia 9 sierpnia 1921 
roku (oryginał, z klauzulą „poufne”); zawiadomienie o przemyceniu przez granicę 
literatury agitacyjnej; list esauła jakowlewa do j. tiutiunnyka (z dnia 22 sierpnia 
1921 roku) z propozycją wykorzystania podkomendnych żołnierzy w przyszłej ak-
cji przeciwko bolszewikom; służbową korespondencję z referentami ministerstwa 
infrastruktury (dróg i łączności) rządu url (o odnowieniu pracy kolei po rozpo-
częciu powstania); list prof. i. szendryka (z dnia 6 sierpnia 1921 roku) o potrzebie 
utworzenia ukraińskiej organizacji Narodowej w celu politycznego uświadomie-
nia mieszkańców tych terenów, które będą wyzwolone podczas ogólnego powsta-
nia przeciwko bolszewikom oraz inne dokumenty.

26  serhij diadiusza (ukr. Сергій Дядюша; 1870–1933) – ukraiński wojskowy, generał-porucznik 
armii ukraińskiej republiki ludowej. w listopadzie 1920 roku został internowany w obozach w polsce. 
od lutego do kwietnia 1921 pełnił obowiązki ministra wojny url, był kierownikiem wyższych kur-
sów akademickich oficerów sztabu generalnego armii url.

27 Ibidem.
28  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/6.
29  Ibidem.
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w  tej samej teczce jest również sprawozdanie dowódcy zarządu cywilnego 
sztabu partyzancko-powstańczego, ppłk. josypa dobrotworskiego, do dowódcy 
sztabu z  dnia 2 września 1921 roku (nr 61), w  którym chodziło o  konieczność 
zachowania dla historii dowodów wizualnych walki wyzwoleńczej:

dla historii i dla popularyzacji sprawy ukraińskiej, żebyśmy nie zasłużyli na miano pokolenia 
niekulturalnego wobec przyszłych pokoleń, musimy utrwalać ważne momenty historyczne, któ-
re będziemy przypominali w trakcie dalszej walki wyzwoleńczej o swoją państwowość. w tym 
celu najlepiej byłoby, żeby razem ze sztabem partyzancko-powstańczym wyjechali na ukrainę 
przedstawiciele jakiegoś studia filmowego, a sztab powinien mieć aparaty fotograficzne, które 
trzeba kupić przed wyjazdem na swój teren30.

warto byłoby również, według dobrotworskiego, aby na ukrainę (razem ze 
sztabem partyzancko-powstańczym) przyjechali „przedstawiciele wpływowej pra-
sy zagranicznej”. ale w swej rezolucji do raportu dobrotworskiego j. tiutiunnyk 
zaznaczył, że wszystko to jest możliwe po osiągnięciu przez powstańców „pierw-
szego sukcesu”.

korespondencja o. kowalewskiego z  przedstawicielami dyplomatycznymi 
url w  europie, protokoły posiedzeń komitetu Centralnego ukraińskiej partii 
ludowo-republikańskiej, niektóre egzemplarze gazet: „ukraińska trybuna” (war-
szawa, 1921), „Вперед” (lwów, 1921), „syn ukrainy” (warszawa, 1920–1921), 
„Соборна Україна” oraz inne dokumenty zostały umieszczone w teczce nr 9 wy-
mienionego zbioru. tutaj też jest list do członków kółka ukraińskiego w egipcie 
(nr 206 z dnia 16 listopada 1921 roku, sidi-Biszr, aleksandria) do dyrektora agen-
cji „ukrainapres” (tarnów, polska)31.

w tej teczce przechowywane są również: legitymacja (karta 1) członka rady 
republiki o. kowalewskiego „dla wolnego wejścia na posiedzenia” z  podpisem 
ministra spraw wewnętrznych url o. salikowskiego z  dnia 15 stycznia 1921 
roku; zaproszenie na wieczornicę-akademię na cześć ukraińskiego wieszcza ta-
rasa szewczenki (w sześćdziesiątą rocznicę śmierci poety) z dnia 11 marca 1921 
roku (tarnów, sala „sokoła”); legitymacja zastępcy prezesa zarządu głównego to-
warzystwa ukraińskiego Błękitnego krzyża o. kowalewskiego z dnia 23 września 
1920 roku z podpisem prezesa towarzystwa i. łypy; zaproszenie na wieczornicę-
-akademię z okazji rocznicy śmierci hetmana ukrainy iwana mazepy (5 paździer-
nika 1921 roku w sali hotelu „Bristol”), przygotowaną siłami ukraińskich organiza-
cji kulturalno-oświatowych i społecznych. jednym z najciekawszych dokumentów 
tego zbioru jest list ministra prasy i propagandy o. kowalewskiego do eksministra 
wojny rządu url na emigracji gen. chor. wiktora pawłenki, w którym zawarta 
jest ocena działań tego ostatniego podczas konfliktu między ministrami. miał on 
miejsce 3 listopada 1921 roku32.

30  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/7.
31  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/9.
32  więcej na ten temat zob. І. Срібняк,  Генерал В.Павленко vs міністра О.Ковалевського: 

спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами 
ЦДАВО України та zNio), „Емінак: науковий щоквартальник” 2018, nr 2 (22), t. 2, s. 40–45.
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w teczce nr 10 zostały umieszczone: wersje robocze życiorysów w. salskiego 
i j. tiutiunnyka; wspomnienia a. łusznenki o j. tiutiunnyku; raporty i powiado-
mienia o poruszaniu się grupy j. tiutiunnyka (ii zimowa wyprawa armii url); 
sprawozdania wywiadowcze; raport sekcji ewidencyjnej sztabu partyzancko-po-
wstańczego z przeglądem „ogólnego stanu oddziałów partyzanckich na ukrainie 
do 1 sierpnia 1921 roku”; zaszyfrowane (liczbowo) powiadomienia do sztabu 
partyzancko-powstańczego i  klucze do ich odszyfrowania; sprawozdania praso-
we, wyciągi z gazety „Пролетарская правда” z informacją o wyrokach sądowych 
wydanych na członków wykrytych przez bolszewików organizacji powstańczych 
(1922); noty informacyjne o dyslokacji wojsk bolszewickich na ukrainie (lato–je-
sień 1921); rozkazy sztabu partyzancko-powstańczego z części musztrowej (czer-
wiec–lipiec 1921); operacyjne noty grup powstańczych; mapy. są tu też: sprawo-
zdania tygodniowe ukraińskiego Biura prasowo-informacyjnego (listopad 1921); 
list j. tiutiunnyka (cz. 88) do msz url z dnia 15 kwietnia 1921 roku z ogólnymi 
informacjami o sytuacji na ukrainie sowieckiej i działalności sztabu partyzancko-
-powstańczego; rozkaz zaszyfrowany (z klauzulą „ściśle tajne”) s. petlury do do-
wódcy 20 grupy powstańczej atamana orłyka o przygotowaniu do powszechnego 
powstania na ukrainie.

Następna teczka (nr 11) mieści korespondencję, notatki, dzienniki, służbowe 
legitymacje Nazara hnatiuka, naczelnika wydziału propagandy ministerstwa pra-
sy i  propagandy rządu url. z  jego dzienników można zaczerpnąć dodatkowe 
szczegóły na temat już wspomnianego konfliktu pomiędzy w. pawlenką33 i o. ko-
walewskim (był on jednak opisany ze słów tego ostatniego)34. z notatek hnatiu-
ka, umieszczonych w jego osobistym dzienniku, można się dowiedzieć o zamie-
rzanych i  rzeczywistych planach oraz składzie osobowym „spisku wojskowego” 
generałów armii url. generałowie ci mieli planować obalenie rządu url pod 
przewodnictwem pylypa pyłypczuka35.

w rękopisie 22/53 także znajdują się różnorodne dokumenty, ilustrujące nie-
które aspekty działalności, pozostającej w ostrej opozycji do emigracyjnego pań-
stwowego Centrum url, ukraińskiej partii socjalistów-rewolucjonistów w 1921 
roku na emigracji. wśród tych dokumentów są: listy myhajły hruszewskiego36 do 

33  wiktor pawlenko (ukr. Віктор Павленко; 1882–1932) – generał-chorąży armii ukraińskiej 
republiki ludowej, dowódca sił lotniczych url. pod koniec 1920 r. wraz z wojskami ukraińskimi 
został internowany w polsce. w 1921 r. służył w szkole lotniczej (Bydgoszcz), pełnił także obowiązki 
ministra wojny url. pod koniec 1921 r. udał się na emigrację, zaś w roku 1926 znalazł się w zsrr 
na kubaniu.

34  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/11 (Щоденник начальника відділу пропаганди 
міністерства преси та пропаганди Уряду УНР Н. Гнатюка, запис від 5 листопада 1921 р.).

35  więcej na ten temat zob. І. Срібняк Генерал В.Павленко... (w druku). pyłyp pyłypczuk 
(ukr. Пилип Пилипчук; 1869–1940) – ukraiński polityk, premier rządu ukraińskiej republiki lu-
dowej na uchodźstwie (1921–1922). od 1926 roku mieszkał w łucku, pracował jako inżynier.

36  mychajło hruszewski  (ukr. Михайло Грушевський; 1866–1934) – ukraiński historyk 
i polityk. przewodniczący ukraińskiej Centralnej rady, a od 22 stycznia 1918 r. – pierwszy prezydent 
ukraińskiej republiki ludowej.
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o. szpamczenki (w sprawie rozłamu w upsr) i innych polityków tej partii; listy 
i sprawozdania h. denysenki do komitetu zagranicznego upsr w sprawie wy-
dawania „Вільної Спілки”; deklaracje i decyzje komitetu zagranicznego i grupy 
praskiej upsr; wycinki z  gazet, zapiski; rękopis artykułu m. szapowała Bezna-
dziejna sprzeczność; legitymacja członka upsr (nazwisko jest nieczytelne); list 
związku studentów ukraińskich w polsce do komitetu Centralnego upsr (gru-
dzień 1921); materiały z teki redakcyjnej czasopisma „Вільна Спілка” (wznowie-
nie wydania, które było planowane za granicą); pokwitowania i legitymacje komi-
sarza cywilnego armii url h. denysenki.

tu także można znaleźć broszurę upsr Nasz stosunek do Ukraińskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej i obecnej władzy na Ukrainie, w której wyraźnie 
podkreślono bliskość, a nawet pokrewieństwo ideologii tej partii z postulatami 
bolszewików, ponieważ

będąc zwolennikiem rewolucji społecznej, dyktatury proletariatu i władzy rad, upsr nie tylko 
nie wystąpiła przeciw socjalistycznej radzieckiej republice na ukrainie, a przeciwnie, była 
jedną z podstaw jej powstania i pomagała nadać jej ukraińskiego, socjalistycznego i sowieckie-
go charakteru37.

po takim wstępie staje się zrozumiałe, dlaczego bolszewicy nie traktowali  
eserów (w tym ukraińskich) jako „obcych klasowo” i chętnie wykorzystywali ich 
w roli „pożytecznych idiotów”38. i chociaż eserzy nie uważali ówczesnej formy or-
ganizacji państwa na ukrainie za „ani ukraińską, ani socjalistyczną, ani radziecką”, 
ponieważ ówczesna władza w usrr była „przysłana z moskwy przez moskiewską 
partię komunistyczną” wspieraną przez „moskiewską, okupacyjną armię Czerwo-
ną” – dla bolszewików były to jedynie mało znaczące szczegóły.

znaczną wartość naukową mają dokumenty, które zgromadzono w  teczce 
nr 17. można tu odnaleźć: wykaz dokumentów oficerów armii url, którzy byli 
delegowani przez dowództwo oddziałów zgodnie z  rozkazem gen. tiutiunny-
ka do wykonania zadań specjalnych (naczelników rejonów powstańczych, sze-
fów wywiadu rejonów, kurierów) na okupowanej przez bolszewików ukrainie 
(wśród tych ostatnich była i  jełyzaweta mazjukewycz – córka płk. wołodymyra 
mazjukewycza); instrukcje dla tych, którzy udawali się na ukrainę (z podpisem 
gen. tiutiunnyka); rozkazy wojsk url, kopia prawa o wyższym prawodawstwie 
wojskowym z 12 listopada 1920 roku, rozkazy sztabu partyzancko-powstańczego 
dotyczące zarządzania cywilnego i wojskowego.

37  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53.
38  ten termin stosuje się wobec osób wprowadzonych w błąd przez państwo terrorystyczne czy 

służbę specjalną (w tym przypadku – przez zjednoczony państwowy zarząd polityczny [ogpu] przy 
radzie komisarzy ludowych zsrr), zdolnych wykonywać potrzebną dla ogpu pracę bez uświado-
mienia sobie możliwych jej konsekwencji. klasycznym przykładem „pożytecznego idioty” był gen.-
-chor. armii url m. szapował (po jego przeniesieniu się do francji). zob. też. І. Срібняк, Splen-
deurs et misères...українського генерала (громадсько-політична діяльність Миколи Шаповала 
у Франції, 1923-1948 рр.), [w:] „evropský filozofický a historický diskurz”, praha 2018, svazek 4, 
vydání 1, s. 6–13. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23768.
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szczególną uwagę przykuwa rozkaz kierownictwa wojskowego sztabu party-
zancko-powstańczego (nr 39 z 31 lipca 1921 roku), w którym przedstawiono sieć 
placówek i podplacówek przygranicznych sztabu, stworzonych dla tajnego prze-
rzutu przez granicę polsko-sowiecką kurierów i organizatorów ruchu powstańcze-
go na ukrainie. ogółem w lecie 1921 roku działało pięć takich placówek: nr 1 „sar-
ny” (z dwiema podplacówkami w sniwydowyczach i kysoryczach), nr 2 „równe” 
(ustje i ostróg), nr 3 (szumsk i kuniów), nr 4 „tarnopol” (łanowice, podwoło-
czysk i satanów) i nr 5 (husiatyn, sidorów i kudryńce)39.

zaprezentowana tu lista dokumentów nie jest pełna, ponieważ autor artykułu 
przeanalizował tylko niektóre materiały tych teczek rękopisu (22/53/1-7), które 
dotyczyły przede wszystkim działalności sztabu partyzancko-powstańczego przy 
komendzie głównej wojsk url. ze względu na to, że znaczną ich część stanowią 
oryginały z autografami j. tiutiunnyka (a niekiedy i s. petlury), materiały te mają 
znaczną wartość historyczną. zaczerpnięte z nich informacje pozwalają uzupełnić 
wiedzę o znanych już faktach, a także dokonać ważnych uogólnień, łącząc mało 
znane epizody walki narodu ukraińskiego o swoją wolność i niezależność.

równie ważny wydaje się też inny fakt, który unaocznia się w trakcie lektury 
dokumentów z rękopisu 22/53 – koordynacja działań polskich i ukraińskich insty-
tucji wojskowych i państwowych we wspólnej walce z rosyjskim bolszewizmem. 
kontynuację działalności państwowego Centrum url na emigracji umożliwiało 
państwo polskie, które – po podpisaniu traktatu z rosją sowiecką – de facto złama-
ło swoje zobowiązania sojusznicze wobec url. powstrzymawszy inwazję bolsze-
wicką w 1920 roku, a potem utrzymując armię url i tajnie wspierając finansowo 
działalność sztabu partyzancko-powstańczego, polska do końca lat trzydziestych 
XX wieku godnie pełniła swoją misję ochrony cywilizacji europejskiej przed za-
grożeniem rosyjsko-komunistycznym.

słowa kluczowe: ossolineum, dokument, archiwum, kolekcja, korespondencja, 
ukraińska republika ludowa, sztab partyzancko-powstańczy

39  dz. rękopisów zNio, sygn. akc. 22/53/17.
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history preserVed iN doCumeNts:  
the sourCe sigNifiCaNCe of arChiVal doCumeNts from 

the ossoliński NatioNal iNstitute’s ColleCtioN for 
the ukraiNiaN people’s repuBliC goVerNmeNt  

oN emigratioN’s aCtiVity reCoNstruCtioN 
(oN aN eXample of maNusCript 22/53)

summary
The article highlights the source and information potential of archive collec-
tion of the ossoliński National institute in wrocław pertaining to the ukrai-
nian people’s republic (in reference to manuscript 22/53). The institute preserves 
a marked number of materials in ukrainian which illustrate the various aspects 
of the activity of olexandr kovalevskyi, a ukrainian people’s republic minister 
of press and propaganda on emigration, as well as the structures of partisan-
-insurgent staff of the ukrainian people’s republic army headquarters. 

keywords: the ossoliński National institute, document, archive, collection, cor-
respondence, ukrainian people’s republic, partisan-insurgent staff
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