NASZA HISTORIA

Kozaczyzna w dziejach Polski i Rosji
ci¹g dalszy z poprzedniego numeru
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le s³aboœæ w³adzy królewskiej i brak polityki
pañstwowej nie pozwoli³y na
wypracowanie
programu „zaAutor artyku³u J. Burakowski
gospodarowania” Kozaków i
ujêcia stosunków z nimi w
stabilne formy organizacyjno-prawne. Ubóstwo skarbu
koronnego nie pozwala na zatrudnienie wiêkszej liczby
Kozaków jako zaciê¿nych ¿o³nierzy w s³u¿bie
Rzeczypospolitej (Kozacy rejestrowi) a mo¿now³adcy kresowi
rozbudowuj¹cy swoje latyfundia na Ukrainie nie chc¹ nawet
s³yszeæ o mo¿liwoœci osadzenia Kozaków na ziemi jako
wolnych rolników zobowi¹zanych do s³u¿by wojskowej. Nawet
w XVII wieku, okresie skrajnego zagro¿enia Rzeczypospolitej,
proponowano KozaczyŸnie, populacji ju¿ kilkusettysiêcznej,
wpisanie do rejestru (p³atni ¿o³nierze) tylko 5 tysiêcy osób (inni
mieli staæ siê ch³opami pañszczyŸnianymi). Mo¿now³adcy i
hierarchia Koœcio³a Katolickiego nawet w chwili œmiertelnego
zagro¿enia pañstwa torpeduj¹ projekt samorz¹du dla Ukrainy
i w³¹czenia jej, jako trwa³ego cz³onu do Rzeczpospolitej (projekt Unii Hadziackiej z 1658r.). St¹d prawie dwa wieki braku
spokoju na Zaporo¿u Kozacy raz walcz¹ wspólnie z Polakami
przeciw Moskwie, Tatarom lub Turkom, kiedy indziej walcz¹
przeciw Polsce. Niektórzy polscy mo¿now³adcy chcieli w oparciu o Kozaczyznê realizowaæ swoje ambicje polityczne (Dymitr Wiœniowiecki, Samuel Zborowski i inni) ale przewa¿aj¹
tendencje do ograniczenia roli i liczby Kozaków rejestrowych i
narzucenie wiêkszoœci Kozaków pañszczyzny. Do klasyki
polskiej g³upoty politycznej wyp³ywaj¹cej z przewagi prywaty
nad interesami pañstwa nale¿¹ s³owa Albrychta Stanis³awa
Radziwi³³a, wielkiego kanclerza litewskiego (sk¹din¹d wybitnego polityka i mecenasa sztuki), który ¿ale atamanów kozackich, ¿e s¹ krzywdzeni choæ przecie¿ chroni¹ Rzeczpospolit¹ i
s¹ cz³onkiem jej spo³ecznoœci, skwitowa³ „dowcipnie”: „Tak
jesteœcie cz³onkami, ale takimi, jak paznokcie i w³osy w ciele
cz³owieka. Trzeba je przycinaæ, gdy nadmiernie urosn¹”.
Skutki tego przycinania by³y katastrofalne, tak dla Ukrainy jak i
dla Polski. Prawie dwieœcie lat Rzeczpospolita by³a os³abiana
buntami kozacko-ch³opskimi – od powstania Krzysztofa Kosiñskiego w latach 1591-1593 poczynaj¹c a na KoliszczyŸnie
w 1768 roku koñcz¹c (1591-1593, 1594-1596, 1625, 1630,
1635, 1637-1639, 1648, 1664, 1666, 1671, 1768). Bunty te i
ich t³umienie zwi¹zane by³y z niewiarygodnymi cierpieniami i
okrucieñstwami. Powstañcy mordowali szlachtê i ¯ydów a dowódcy wojsk koronnych i mo¿now³adcy topili bunty w morzu
krwi, wyludniaj¹cym ca³e okolice (przeciw czemu protestuj¹
czasami nawet w³aœciciele maj¹tków trac¹cy ch³opów
pañszczyŸnianych). Przywódcy buntów i starszyzna kozacka

traceni s¹ wœród wyrafinowanych tortur a tysi¹ce hajdamaków
œcinanych. Najczêstszym sposobem egzekucji starszyzny
jest wbijanie na pal a gdy w stepowych okolicach brak
odpowiedniej iloœci drzew – rozrywanie ¿ywcem koñmi lub
æwiartowanie (poprzedzane niekiedy obdzieraniem ¿ywcem
za skóry). Szczególnie ponur¹ s³aw¹ na Ukrainie cieszy³ siê
jeden z wybitniejszych wodzów w dziejach Polski – hetman
wielki koronny – Stanis³aw Koniecpolski, zwolennik gaszenia
kozackiego ognia krwi¹. O specyfice buntów ch³opskokozackich na Ukrainie pewien obraz mog¹ daæ fakty obrazuj¹ce ostatnie powstanie w I Rzeczypospolitej – Koliszczyznê
(1768 r.). Powstañcy wymordowali sto kilkadziesi¹t tysiêcy
szlachty i ¯ydów (w tym 20 tysiêcy w zdobytym Humaniu –
„rzeŸ humañska”) a po Humeniu buntu przez wojska polskie i
rosyjskie wyr¿niêto do nogi mieszkañców wielu wsi. Dowódca polski, kasztelan kijowski rotmistrz Józef Stempkowski
kaza³ inicjatora powstania Iwana Gontê ¿ywcem obedrzeæ ze
skóry i poæwiartowaæ, kilkudziesiêciu przywódców wbiæ na
pale a kilka tysiêcy zwyk³ych hajdamaków puœci³ do domu po
obciêciu prawych r¹k i lewych stóp, by nie mogli wzi¹æ udzia³u
w dalszych buntach. Dowódca rosyjski przej¹³ jeñców –
Kozaków z lewobrze¿nej Ukrainy z Maksimem ¯eleŸniakiem,
których zes³ano na katorgê lub wcielano do Kozaków syberyjskich.
pogeum Kozaczyzny Ni¿owej to jednoczeœnie wstêp
do jej zejœcia ze sceny historycznej jako samodzielnego podmiotu politycznego. Po wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego (1648), które w pe³ni ukaza³o potencja³
Kozaczyzny, przez oko³o 10 lat funkcjonowa³a ona jako suwerenne pañstwo. Geniusz polityczny Chmielnickiego, lawiruj¹cego miêdzy Polsk¹, Rosj¹, Chanatem Krymskim, Szwecj¹ i
Wo³oszczyzn¹, zapewni³ Ukrainie znacz¹c¹ pozycjê na scenie politycznej wschodniej Europy. Wg planu rozbioru Polski z
Radnot (1656) mia³o powstaæ du¿e pañstwo ukraiñskie obejmuj¹ce nie tylko 3 „województwa Ruskie” (przy³¹czone do
Korony po Unii Lubelskiej) ale tak¿e Rus Czerwon¹, Wo³yñ i
Podole. Przedwczesna œmieræ Chmielnickiego (1657) zniweczy³a te plany. Jego nastêpcy (Iwan Wyhowski, Piotr Doroszenko, Iwan Mazepa) nie zdo³ali, mimo przejœciowych
sukcesów, zjednoczyæ Ukrainy i zapewniæ jej suwerennoœæ.
Kozaczyzna, podzielona miêdzy Polskê i Rosjê, powoli obumiera wrastaj¹c w struktury spo³eczne i polityczne tych
pañstw. W 1699 r. sejm polski likwiduje resztki autonomii Kozaczyzny w Polsce a w 1764 r. Katarzyna II znosi hetmanat
kozacki na Ukrainie lewobrze¿nej i przesiedla czêœæ Kozaków
Ni¿owych na inne tereny. – Ale jednak Zaporo¿e nie ginie bez
œladu. Powstanie kozackie i pañstwo Bohdana Chmielnickie-
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skich Piotrowskiej (1912-1988). Natomiast w oparciu o Ÿród³a archiwalne mo¿na uœciœliæ niektóre dane dotycz¹ce
Paulina i jego bliskich.
Paulin urodzi³ siê 22 czerwca 1834 roku w Kaczorowach (par. Gralewo). By³ synem Józefa i Franciszki ze
Szczypawków. Józef nosi³ nazwisko Rzechowski. Byæ mo¿e, ¿e jego korzenie siêgaj¹ rodziny Rzechowskich
herbu D¹browa z ziemi makowskiej. Pod tym nazwiskiem zosta³ wpisany do ksiêgi chrztów Paulin. Z tym
nazwiskiem stan¹³ w Je¿ewie 21 listopada 1860 roku na œlubnym kobiercu z Józef¹ Chorzewsk¹ (1843-1916). Pani
m³oda by³a córk¹ Józefa i Zuzanny z Kisielewskich wywodz¹cych siê z drobnej szlachty z parafii S³upia i £êg. Nie
wiadomo dlaczego Paulin od pewnego momentu zacz¹³ u¿ywaæ nazwiska Orzechowski. Paulin i Józefa przez wiele
lat mieszkali w Szumaniu-Pejorach, czasowo w Skoczkowie i Sulencicach. Na stare lata osiedli w Piastowie, w
którym zamieszka³ ich syn Franciszek (1870-1930). Paulin zmar³ oko³o 1900 roku.
Pawe³ Bogdan G¹siorowski
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