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go to mity za³o¿ycielskie nowo¿ytnej Ukrainy. Mity, których 
g³ównym filarem jest walka ze szlacheck¹ Polsk¹ – dla 
Ukraiñców synonimem wszelkiego z³a i niewiarygodnych 
cierpieñ ludu ukraiñskiego.

fekty koñcowe „polskiego wariantu” rozwi¹zania Eproblemu kozackiego to: zniszczenie Kozaczyzny 
Ni¿owej jako istotnego podmiotu polityczno-militarnego w 
Rzeczypospolitej, jedna z podstawowych przyczyn upadku 
pañstwa polskiego i morze wylanej krwi. I oczywiœcie latyfun-
dia magnackie, fortuny najwiêksze w Europie. Wspomniany 
ju¿ hetman Stanis³aw Koniecpolski skar¿y³ siê, ¿e „nawet w 
dwie niedziele” (tygodnie) nie zdo³a objechaæ swych posiad³o-
œci ukrainnych ze 120 tysi¹cami poddanych. Pozosta³y po nich 
szcz¹tki wspania³ych pa³aców i barokowych œwi¹tyñ. Ale to nie 
wszystko. W mitologii narodowej i œwiadomoœci Polaków 
pozosta³ stereotyp Ukraiñca – hajdamaki r¿n¹cego Polaków, a 
w œwiadomoœci Ukraiñców polskiego szlachcica jako diab³a 
pêdz¹cego batogiem prawos³awnych do katolickich œwi¹tyñ, 
pal¹cego wsie i wbijaj¹cego na pale tysi¹ce Kozaków.

naczej potoczy³y siê losy Kozaczyzny w Rosji. Pierwsze Iwielkie wspólnoty kozackie wyrastaj¹ tu nad rzekami: 
Don (Wojsko Doñskie) i Jaik (Ural) nieco póŸniej ni¿ kozaczyz-
na Ni¿owa (Kozacy 
doñscy przejmuj¹ od 
Zaporo¿a niektóre 
wzorce organizacyj-
ne). Szybki ich rozwój 
zwi¹zany jest ze wzro-
stem obci¹¿eñ pañ-
szczyŸnianych w Rosji 
XVII w. W czasach pa-
nowania cara Micha³a 
Romanowa, gdy Rosja 
zmaga siê z licznymi 
zagro¿eniami zewnêt-
rznymi, wspólnoty ko-
zackie otrzymuj¹ dale-
ko posuniêt¹ autono-
miê, blisk¹ suweren-
noœci (doñscy w 1613 
r., jaiccy w 1623r.). 
Kozacy doñscy walcz¹ 
z Tatarami Krymskimi i 
Turcj¹, Kozacy jaiccy z 
K i r g i z a m i ,  O r d ¹  
Nogajsk¹ i Chanatem Chiwañskim. W miarê umacniania siê 
pañstwa rosyjskiego autonomia kozacka jest stopniowo ogra-
niczana, do czego pretekstów dostarcza³o k³opotliwe dla pañ-
stwa ich ³upie¿cze napady na pogranicze Turcji, Rosji i Chiwy, 
a tak¿e nieprawomyœlnoœæ religijna (znaczna czêœæ Kozaków 
to zwalczani przez pañstwo tzw. Raskolnicy, czyli staro-
obrzêdowcy). W zwi¹zku z tym Kozacy bior¹ masowy udzia³ w 
wielkich powstaniach ch³opsko-kozackich Stieñki Razina 
(1668-1671) i Jemieliana Pugaczowa (1773-1775). Ca³kowi-
cie autonomiê polityczn¹ Kozactwa znios³a w 1775 r. Kata-
rzyna II. Ale – uwaga! – nie oznacza³o to ani likwidacji Koza-
czyzny ani pozbawienie kozactwa przywilejów lecz raczej 
przekszta³cenia organizacyjno-prawne. Kozacy zostali w pe³ni 
podporz¹dkowani w³adzom pañstwowym Rosji ale jedno-
czeœnie uzyskali prawa osobnego stanu rycerskiego z liczny-
mi przywilejami. Zachowali wolnoœæ osobist¹, w³asnoœæ ziemi, 
zwolnienia od wiêkszoœci podatków i samorz¹d kozacki o 
znacznym zakresie samodzielnoœci w sprawach wewn¹trz-
wspólnotowych. Starszyzna kozacka zosta³a nobilitowana a 
wojska kozackiego wprowadzono rosyjskie oficerskie stopnie 
wojskowe. W zamian Kozacy zobowi¹zani zostali do odbywa-
nia s³u¿by wojskowej w okreœlonym wymiarze i stawania w 
razie wojny z koniem i uzbrojeniem. Stopniowo, wraz z posze-

rzaniem granic pañstwa rosyjskiego, spo³ecznoœci kozackie 
tworzone s¹ – tak¿e z inicjatywy w³adz – na przedgórzach 
Kaukazu, w Azji Œrodkowej, Syberii i na Dalekim Wschodzie 
(Kozacy kubañscy, terscy, siemiradzcy, astrachañscy, zabaj-
kalscy, amurscy, ussuryjscy i inni). Zamo¿ne stanice kozackie 
sta³y siê rejonami przoduj¹cej w Rosji gospodarki rolnej a 
pañstwo zyska³o „bezp³atn¹” i bardzo skuteczn¹ ochronê gra-
nic najbardziej nara¿onych na ataki. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e 
Kozacy odegrali w Rosji ogromn¹ rolê nie tylko w poszerzaniu 
granic imperium i ich ochronie, ale tak¿e w licznych wojnach. 
O wysokiej randze „stanu kozackiego” w carskiej Rosji œwiad-
czy fakt, ¿e od 1827 r. nominalnym atamanem kozackim by³ 
ka¿dorazowy nastêpca tronu. Doskonale wyszkolone i wyek-
wipowane zastêpy jazdy kozackiej tworzy³y elitarne jednostki 
armii rosyjskiej (w przeddzieñ wybuchu I wojny œwiatowej – 
ponad 450 tysiêcy ¿o³nierzy).

ewolucja PaŸdziernikowa 1917r. zapocz¹tkowa³a Rd³ugi, tragiczny 40-letni okres w ¿yciu Kozaczyzny 
Rosyjskiej. Tak¿e walk bratobójczych. Wiêkszoœæ Kozaków 
opowiedzia³a siê w czasie wojny domowej (1918-1922) po 
stronie bia³ych ale odegrali oni istotn¹ rolê równie¿ w Armii 
Czerwonej (s³ynna jazda Budionnego). Sprowadzi³o to na 

spo³ecznoœæ kozack¹ 
dotkliwe represje i 
likwidacjê wszelkich 
przejawów samorz¹d-
noœci. Ale to dopiero 
pocz¹tek nieszczêœæ. 
Zamo¿ne stanice ko-
zackie opiera³y siê ko-
lektywizacji, czego 
skutkiem by³y rekwi-
zycje ¿ywnoœci, g³ód i 
deportacje na Sybir. W 
latach II wojny œwia-
towej (w ZSRR lata 
1941-1945) i bezpo-
œrednio po jej zakoñ-
czeniu Kozacy byli 
represjonowani za ko-
laboracjê czêœci z nich 
z Niemcami (choæ tak-
¿e wœród wyró¿nio-
nych za mêstwo tytu-
³em Bohatera Zwi¹zku 

Radzieckiego spotkamy kilkudziesiêciu Kozaków). Przej-
muj¹cy obraz ¿ycia Kozaków doñskich w latach 1915-1935 
daje twórczoœæ Michai³a Szo³ochowa („Opowiadania znad 
Donu”, „Cichy Don”, „Zorany ugór”).

le dziesiêciolecia przeœladowañ Kozaków rosyjskich Anie zdo³a³y wypleniæ do koñca ich odrêbnoœci obycza-
jowej i spo³ecznej. Zaczê³a siê ona odradzaæ ju¿ w czasach 
radzieckich (po latach „kultu jednostki”) a po transformacji 
ustrojowej (1990-1992) przybra³a formy organizacyjne. Pow-
sta³y organizacje spo³eczne w poszczególnych regionach 
kozackich i reprezentacja krajowa (1990-Zwi¹zek Kozacki). 
Zarz¹dzaj¹ca Zwi¹zkiem Kozackim Rada Atamanów przyjê³a 
w 1993 r. Deklaracjê Kozactwa. Postuluje ona, by – nawi¹zu-
j¹c do tradycji historycznych - w³¹czyæ Kozaczyznê w system 
ochrony pañstwa i spokoju obywatelskiego. Ma to byæ realizo-
wane m.in., poprzez organizacjê specjalnych jednostek ko-
zackich w armii, wojskach wewnêtrznych i ochrony 
pogranicza, powalanie kozackich formacji rezerwistów i in. 
Bardzo aktywne jest równie¿ ¿ycie kulturalne w stanicach, 
nawi¹zuj¹ce do tradycji Kozaczyzny.
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