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LIST LEONA PINIŃSKIEGO DO BISKUPA 
ADAMA STEFANA SAPIEHY O DRAMATYCZNYM 
POŁOŻENIU OBLĘŻONEGO PRZEZ UKRAIŃCÓW 

LWOWA 1918/1919

1.  Wstęp

Bratobójczy konflikt ukraińsko-polski rozpoczął się 1 XI 1918 od nieudanej na 
szczęście akcji zdobycia Lwowa przez siły ukraińskie. Trwające trzy tygodnie 
uliczne walki nie dały obcym siłom panowania nad miastem, a śmiało przeprowadzona 

akcja odsieczy zakończyła się odzyskaniem Lwowa dla powstającego właśnie państwa 
polskiego i odsunięciem oddziałów ukraińskich. Jednakże nie na długo. Wśród wojsk 
ukraińskich panowała ogólna chęć poszerzenia okupowanego terytorium, aby tym samym 
przeprowadzić swego rodzaju demonstrację zbrojną, mającą udowodnić mocarstwom 
zachodnim prawo Ukraińców do swojej ojczyzny. Jednym z najważniejszych punktów 
wymagających zdobycia był Lwów, który wcinał się w tereny zajmowane przez armię 
ukraińską. Przystąpili więc oni do ostatecznej rozprawy z tym polskim miastem. W dniu 
22 XII 1918 sprowadzili Ukraińcy pod Lwów dalekosiężną artylerię i rozpoczęli trwają
ce kilka miesięcy ostrzeliwanie. Polacy spodziewali się ostatecznego szturmu w wigilię 
Bożego Narodzenia, do którego jednak nie doszło, gdyż morale oblegających żołnierzy 
nie było wysokie. Za to morale obrońców podniosło się, zwłaszcza że w dniach 21-22 
XII 1918 przybył z wizytą Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Ukraiński atak rozpoczął 
się przy szalejącej śnieżycy pierwszego dnia świąt, nacierający zdobyli Brzuchowice 
i Zboiska, ale wnet zostali przez Polaków wyparci. Drugi atak, nieudany, przeprowadzili 
27 grudnia. Do legendy przeszła wówczas bohaterska obrona Persenkówki. 

W dniu 29 grudnia Ukraińcy zdobyli wodociągi miejskie i odcięli dopływ wody, 
a w dniu następnym uszkodzili elektrownię, w związku z czym miasto zostało pozba
wione prądu. Ukraińcy otoczyli Lwów szczelnym pierścieniem wojska, uniemożliwiając 
tym samym wszelki dowóz żywności i zaopatrzenia. Z powodu trudnych warunków sa- 
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nitamych odnotowano w szpitalu powszechnym pierwsze przypadki tyfusu. Na wszyst
kich odcinkach frontu następowała eskalacja zaciętości i okrucieństwa1. 

1 M. Kozłowski, Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Kraków 
1990, s. 193-201. 

2 Leon Piniński (1857-1938) - profesor prawa rzymskiego na ULw, członek AU, wybitny i ceniony 
znawca prawa rzymskiego, cywilnego, karnego i państwowego. Był członkiem Galicyjskiego Towarzystwa 
Gospodarskiego (od 1885) oraz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie (od 1887), a także Rady 
Państwa 1889-1898. Należał do grona przywódców Koła Polskiego, stając się jednym z wybitniejszych 
przedstawicieli galicyjskiego ziemiaństwa w parlamencie. Dnia 31 III 1898 został namiestnikiem Galicji. 
W 1900 poparł kandydaturę swego przyjaciela, ks. prof. Józefa Bilczewskiego, na arcybiskupa lwowskiego. 
Po krwawych wydarzeniach w Sanockiem został 8 VI 1903 odwołany z namiestnictwa. W swoich działaniach 
zawsze kierował się polską racją stanu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zerwał z polityką, 
poświęcając się pracy naukowej i sztuce. 

3 Adam Stefan Sapieha (1867-1951) - arcybiskup metropolita krakowski i kardynał, święcenia kapłańskie 
otrzymał 1 X 1893 we Lwowie. W 1895 wyjechał na studia do Rzymu, które ukończył w następnym roku ze 
stopniem doktora obojga praw. Po powrocie do Lwowa pełnił liczne funkcje diecezjalne, m. in. wicerektora 
seminarium duchownego i kanonika Kapituły Metropolitalnej. Po śmierci w 1911 Jana kardynała Puzyny 
został biskupem krakowskim. Sakrę biskupią otrzymał 17 XII 1911, w 1915 założyciel Książęco-Biskupiego 
Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny. W niepodległej Polsce przyczynił się do ukształtowania 
i ujednolicenia życia kościelnego. Aktywnie uczestniczył w pracach episkopatu i ożywił religijnie podległą 
mu diecezję, zaprowadzając w niej również Akcję Katolicką. We wrześniu 1939 pozostał w Krakowie. 
Przyczynił się do Powstania Rady Głównej Opiekuńczej. W okresie wojny często występował w obronie 
rodaków do najwyższych władz niemieckich. Z powodu opuszczenia przez prymasa Augusta kardynała 
Hlonda Polski w 1939 pełnił funkcję przewodniczącego episkopatu z zadaniem utrzymywania kontaktów 
z Watykanem. Dnia 18 II 1946 mianowany kardynałem. Wobec komunizmu pozostawał nieugięty, broniąc 
Kościoła katolickiego przed represjami systemu. Zmarł 23 VII 1951 w Krakowie. 

Otoczeni Polacy zastanawiali się, jaki będzie ich dalszy los i jednocześnie poczęli 
czynić starania o pomoc, czego dowodem jest prezentowany poniżej list. Powstał on 
w najcięższych dla Lwowa chwilach, stąd oddaje on atmosferę panującą wśród jego 
mieszkańców i w okolicy. Jego autor, Leon hrabia Piniński2, przedstawił ogólną sytuację 
miasta, wskazując na trudne warunki egzystencjalne oraz akcentując postawę ukraińskich 
żołnierzy dopuszczających się licznych przestępstw na ludności polskiej zamieszkującej 
podbity teren. Zauważał on, że sprzęt, którym dysponują Ukraińcy, pochodzi z dostaw 
niemieckich i austriackich. Trudno nie wierzyć jego doniesieniom, skoro obecni bada
cze potwierdzają taki stan rzeczy. Zresztą on sam nie mógł jako szanowany i znaczący 
obywatel Lwowa podnosić kwestii niesprawdzonych i zasłyszanych, które zamiast po
móc sprawie, mogłyby jej zaszkodzić. Dla Lwowa, pozostającego w tak beznadziejnej 
sytuacji, widział on ratunek jedynie w interwencji zachodnich mocarstw, ale te - jak do 
tej pory - nie zabierały głosu w tej sprawie, co jak sam autor zaznaczał, mogło być wy
nikiem braku informacji na temat wojny i jej przebiegu. Były namiestnik Galicji zwracał 
się więc do swego adresata - biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy3, by ten, 
mając dużo większe możliwości, zwrócił się z prośbą o interwencję do państw ententy, 
mając tutaj na myśli przede wszystkim Francję. Zezwalał nawet na wykorzystanie tegoż 
właśnie listu jako dowodu, lecz zabraniał publikowania go z obawy przed szykanami 
ukraińskimi. 

Leon Piniński, jak wynika z omawianego listu, nie brał pod uwagę akcji militarnej 
- odsieczy ze strony wojsk polskich. Trudno się też temu dziwić, skoro w owym czasie 
walki toczyły się w różnych częściach powstającej Polski. Jednakże pod tym względem 
do nadawcy nie dotarła jedna istotna wiadomość, że w dniu 1 I 1919 została powoła
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na do istnienia grupa operacyjna „Bug” pod dowództwem generała Jana Romera. Jej 
nadrzędnym celem było przełamanie pozycji nieprzyjacielskich między Rawą Ruską, 
Żółkwią i Bugiem, szybkie wtargnięcie na tyły wroga i zniszczenie go na północ oraz 
północny wschód od Lwowa, a także opanowanie linii kolejowej Rawa Ruska-Żółkiew- 
-Lwów w celu zapewnienia dostaw oblężonej metropolii. Nad całością operacji w Ga
licji Wschodniej objął naczelne dowództwo Józef Piłsudski. Grupa „Bug”, licząca ok. 
3 tys. żołnierzy, wyruszyła 8 I 1919 z Rawy Ruskiej, by po dwóch dniach walk wkro
czyć do Lwowa. Jak podkreślają źródła, pomoc przyszła w ostatniej chwili, gdy żołnie- 
rze-obrońcy i mieszkańcy byli już na skraju wyczerpania. Ratunek, który przyszedł dla 
miasta, pozwolił na wzmocnienie sił i odetchnięcie, bowiem tak skromnymi wojskami 
polskimi nie można było całkowicie odeprzeć Ukraińców. Ci w dalszym ciągu prowa
dzili ostrzał Lwowa4. 

4 M. Kozłowski, op. cit., s. 203. 
5 Józef Bilczewski (1860-1923)-święceniakapłańskie 1884 w Krakowie, doktorat w 1886 w Wiedniu, 

studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 1886-1888, habilitacja 1890 na UJ. Profesor dogmatyki na 
ULw od 1891, dziekan Wydziału Teologicznego ULw w 1896/1897 oraz rektor 1900/1901. W 1900 miano
wany arcybiskupem metropolitą lwowskim. Rozwinął na szeroką skalę akcję pastoralno-społeczną w archi
diecezji. Zmarł w opinii świętości 20 III 1923 we Lwowie. Beatyfikowany przez Jana Pawła II we Lwowie 
26 VI 2001 i kanonizowany przez Benedykta XVI w Rzymie 23 X 2005. 

6 Być może mowa o: Zygmunt Lasocki (1867-1948) - polityk i dyplomata. 

Zmagania ukraińsko-polskie trwały do VII 1919, o ostatecznym przyłączeniu Mało
polski wschodniej do Polski zadecydowała Rada Ambasadorów w dniu 15 III 1923. 

W publikowanym dokumencie zastosowano w przypisach podwójny system znaków. 
Liczby rzymskie odnoszą się do spraw merytorycznych tekstu, natomiast symbole lite
rowe do kwestii formalnych. 

Prezentowany list przechowuje Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej w Kra
kowie, w zespole Tek Sapieżyńskich, sygn. TS XlX/39. Napisany jest na 10 stronicach 
czystego papieru formatu notatnikowego, czarnym lub ciemnozielonym atramentem. 
Brak znaku wodnego. 

2.  Materiały

Lwów 2 I [ 1 ]919
Wasza Książęco Biskupia Mość! 

Parę dni temu pisałem wraz z ks[iędzem] arcybiskupem [Józefem] Bilczewskim5 do 
Księcia Biskupa donosząc krótko o smutnej a nawet rozpaczliwej sytuacji, w której się 
tu znajdujemy. List zapewne jest już w posiadaniu Ks[ięcia] Biskupa. Dziś korzystam 
ze sposobności wyjazdu hr. L. 6 do Krakowa, by napisać szczegółowo i obszernie. Hr. L. 
może moje wywody uzupełnić. Proszę Ks[ięcia] Biskupa nie wierzyć wszelkim wiado
mościom optymistycznym i uspokajającym co do Lwowa. Sytuacja nasza jest fatalna 
i tylko dzięki nadludzkim wysiłkom Lwów się dotąd trzyma. Przewaga po stronie Ru
sinów jest widocznie ogromna. Jeżeli Lwów nie otrzyma w najbliższym czasie bardzo 
znacznych posiłków (na co się nie zanosi, niestety) tośmy przepadli. Jaki nas los czeka 
w razie prawdopodobnego a nawet bliskiego już może zdobycia Lwowa przez Rusinów, 
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co do tego nie robię sobie iluzji. Polskie wyższe warstwy mieszkańców zostaną oddane 
na pastwę najstraszniejszego rabunku a zapewne nawet wymordowane. Tego spodzie
wać się należy już po barbarzyńskich metodach walki, jakie obecnie zastosowują prze
ciw nam Rusini. Nadto wiemy na pewne, że bandy [Semena] Petlury7, które nie są ni
czym innym jak bolszewikami, i których wielkajuż jest ilość w armii oblegającej Lwów, 
walczą tu tylko dlatego, bo im obiecano, że będą mogli do woli „pohulać” we Lwowie, 
a więc rabować i mordować. Moim zdaniem tylko interwencja państw Koalicji może nas 
wyratować i powstrzymać grożącą nam zagładę Lwowa i Polaków, Galicji Wschodniej, 
interwencja zaś ta dawno już powinna była nastąpić. Przede wszystkim z tego powodu, 
ponieważ Rusini są jak najniezawodniej wspierani przez Niemców tak austriackich jak 
i pruskich. Artyleria jest im dostarczona przez Niemców, Rosja nawet nigdy nie miała 
takich dział, jakich obecnie używają do bombardowania Lwowa. Nadto mają Rusini 
obecnie wybornych lotników i aeroplany najnowszej konstrukcji oczywiście wszyst
ko niemieckie. Niemcy też i Austria dostarczają im przyborów, amunicji etc., nie tylko 
z zapasów armii cofającej się z Ukrainy, ale także niezawodnie jakąś drogą z Wiednia 
na Węgry. Suponujemy, że Wasilko8 w Wiedniu głównie kieruje tą pomocą. Co do od
działów cofających się z Ukrainy, napływają z nich coraz nowe siły do armii Rusinów, 
a w tym wielu Niemców, podczas gdy Polaków wracających stamtąd rozbraja się a nawet 
bezbronnych morduje (jak było w Mikulińcach9). Podobnie jak sam zamach dokonany 
1 listopada10 * podobnież i dalszy ciąg wojen jest zemstą z rozmysłem dokonaną na nas 
za nasze sympatie po stronie koalicji. Z tego powodu nie pojmuję, jak państwa ententy 
mogą patrzyć na to obojętnie. Dalej do ujęcia się za nami powinny były doprowadzić 
barbarzyńskie metody walki ze strony Rusinów. Bombardują oni śródmieście miasta, 
które nie jest absolutnie i nie było fortecą, granatami z ciężkich dział (co najmniej [ka
libru] 15 c[en]t[y]m[etrów]). Za cel główny biorą kościoły śródmieścia, z których 5 już 
uszkodzono (katedra, k[ościół] Jezuitów, kfościół] Karmelitów i [katedra] św. Jur[a])". 
Przy bombardowaniu miasta w sam dzień N[owego] Roku zginęło wiele osób, kobiet, 
dzieci i bezbronnych (między innymi Pani Zaleska wdowa po Wacławie12 rozszarpana 
od granatu). Dalej z dziką bezwzględnością pozbawili nas Rusini wody wodociągowej 
i elektryczności; dopuszczają się brutalnych mordów połączonych z pastwieniem się 
nad bezbronnymi. Niektóre polskie gminy wiejskie koło Lwowa zostały niemal w pień 
wycięte. Rusini więc zastosowują najbardziej barbarzyńskie metody walki, które tak 

7 Semen Petlura (1879-1926) - polityk i dowódca wojsk, walczący o niepodległe państwo ukraińskie 
1917-1921, podpisał z J. Piłsudskim układ wojskowo-polityczny i wraz z jego oddziałami wyruszył na Ki
jów w 1920, od 1921 na emigracji, zamordowany 1926. 

8 Może: Mykoła (Nikolas) Wassilko. 
’ Mikulińce - miasto na Podolu nad rzeką Seret, w byłym województwie tarnopolskim, obecnie na 

Ukrainie. 
10 Mowa o próbie przejęcia Lwowa przez Ukraińców w dniu 1 XI 1918, które stało się początkiem 

ukraińsko-polskich walk o Lwów i Małopolskę wschodnią 1918-1919. 
" Prawdopodobnie autor wymienia szkody wyrządzone przez Ukraińców w dniu 111919. Porównując 

je ze stratami wyrządzonymi późniejszymi ostrzeliwaniami, można podać, że nie należały one jeszcze do 
najcięższych. W marcu 1919 dalszemu uszkodzeniu uległy kościół dominikanów i katedra, oraz najbardziej 
ze wszystkich kościół pw. św. Elżbiety. Zob. Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwow
skich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, red. 
J. Wólczański, Lwów-Kraków 1997. 

12 Być może mowa o: Wacław Zaleski (zm. 1913) - właściciel dóbr, członek Izby Poselskiej 1911—
-1913. 
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słusznie koalicja ze stanowiska wyższej etyki i kultury potępiła jak najsurowiej, gdy je 
zastosowywali Niemcy na zachodnim froncie. Czyż może to być koalicji obojętnym, 
gdy obecnie te metody przeciw nam się zwracają? Jeżeli jaka okoliczność daje dowód, 
że Lwów jest polskim a nie ruskim, to barbarzyńskie okrucieństwo, z jakim Rusini nas 
obecnie oblegają. Nasuwa się porównanie ze sławnym biblijnym rozstrzygnięciem 
w „Sądzie Salomona”. Miłość i litość są dowodem przynależności. Lwów nie może 
należeć do tych, którzy dlań śladu nie mają litości, lecz tylko brutalne okrucieństwo. 
Muszę wreszcie i na to zwrócić uwagę, iż to wręcz sensu nie ma, ażeby naród polski 
i ruski mordowały się nawzajem przez miesiące, skoro nie zajęcie nieco większej lub 
mniejszej przestrzeni przez jednych lub drugich a więc nie stan jakiegoś chwilowego 
fait ctccompli, lecz inne wyższe względy sprawiedliwości, historyczne i kulturalne na 
kongresie pokojowym o tym dopiero rozstrzygną. Czyż jest więc sens jaki, żebyśmy 
się bili jak gladiatorzy w cyrku a państwa Ententy jak spektatorowie obojętnie nam się 
przypatrywały? Dotąd wszakże ententa nie okazuje nam dostatecznego zainteresowania. 
Był tu p[an] Villaime13 przysłany dla zasięgnięcia informacji przez poselstwo francuskie 
w Jassach14 i starał się gruntownie zapoznać z całą kwestią, lecz w powrocie został przez 
Rusinów porwany i uwięziony. Nie do pojęcia, że potężna, zwycięska Francja przez ty
godnie całe zgoła nie reagowała na ten afront jej wyrządzony i pogwałcenie wszelkich 
zasad międzynarodowego prawa. I dziś jeszcze nie wiemy, czy p[an] V[illaime] został 
wreszcie wydobyty z ukraińskiej niewoli. Przybyło też tu dwóch młodych oficerów 
angielskich], którzy jednak zgoła nie byli co do stopnia powagi, kultury i sposobu poj
mowania rzeczy na wysokości zadania15. Z osób prywatnych bardzo dobrze poinfor
mował się tu korespondent „Times” P[an] Jeffrics16, ale niestety jego korespondencje 
przebrzmiały bez skutku. Zadaję sobie pytanie, co jest właściwym powodem obojętności 
pewnej tak rządów Ententy, jak nawet Polskiego Komitetu17 w Paryżu dla naszych losów 
i kwestii interwencji w naszej sprawie? Przede wszystkim zapewne brak dostatecznych 
informacji i nie zdawanie sobie sprawy zgrozy położenia, w którym się znajdujemy. 
Temu radbym choć w części listem niniejszym zaradzić. Nie mógłbym się oczywiście 
zgodzić na publikowanie go, bo Rusini zemściliby się zapewne za to na mnie i na mej 
rodzinie krwawo, ale upoważniam Księcia Biskupa do zrobienia zeń w dyskretny spo
sób użytku, tak w Krakowie, jak ewentualnie w Paryżu. Dalszym powodem bierności 
Ententy jest prawdopodobnie (słuszne zupełnie) niezadowolenie z obecnego Polskiego 
Rządu w Warszawie18. Ależ z tego rządu nikt właśnie bardziej od nas Lwowian nie jest 
niezadowolony. Nie wyłączając nawet lwowskich socjalistów my wszyscy domagamy 
się stworzenia silnego narodowego „koalicyjnego” rządu w Warszawie. Mamyż, nim to 
nastąpi, być za cudze grzechy skazani na zagładę? Byłoby to najwyższą niesprawiedli
wością! Teraz kwestia, w jaki sposób miałaby nam koalicja pomóc? Przez natychmiasto

13 Postać niezidentyfikowana. 
14 Jassy - miasto nad rzeką Bahlui w płn. -wsch. Rumunii. 
15 W dniu 15X111918 przybyli do Lwowa: porucznik Biedermann i kapitan Johnson. Zob. M. Kozłowski, 

op. cit., s. 218. 
16 Postać niezidentyfikowana. 
17 Właśc. Komitet Narodowy Polski - założony 15 VIII 1917 w Lozannie z inicjatywy Romana 

Dmowskiego, uznany przez państwa ententy za oficjalną reprezentację odradzającego się państwa polskiego, 
rozwiązany w 1919 wraz z objęciem prezydentury ministrów przez Ignacego Jana Paderewskiego. 

18 Mowa o rządzie pod kierunkiem działacza socjalistycznego Jędrzeja Moraczewskiego 17 XI 1918-16 
1 1919. 
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wą poważną misję dyplomatyczną i wojskową do Lwowa, popartą choćby przez niezbyt 
znaczniejszy oddział wojskowy. Stanowczo twierdzę, że nie ma ani jednego rozsądnego 
człowieka we Lwowie i Wsch[odniej] Galicji, któryby tego kroku nie życzył sobie jak 
najsilniej i w jak najkrótszym czasie. Błagamy tedy Ks[ięcia] Biskupa o współdziałanie 
jak najenergiczniejsze w tym kierunku. Nie śmiem oczywiście przepisywać niejako dróg 
w tym względzie, bo Ks[iążę] Biskup lepiej ocenić może ich skuteczność ode mnie. 
Sądzę wszakże, że prócz natychmiastowego telegramu do paryskiego Komitetu i innych 
możliwych środków, niezmiernie potrzebnym byłoby wysłanie osobiste zaraz kogoś 
poważnego i rozumnego z jędrnym memoriałem do Paryża do Kom[itetu] Polskiego, 
rządu francuskiego i innych reprezentantów koalicji tamże. Wszelkich też innych obie
cujących skutek środków należałoby użyć np. także pośrednictwa P[ana Ignacego Jana] 
Paderewskiego19. 

19 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - polityk, światowej sławy pianista i kompozytor. Popierał ideę 
powstania państwa polskiego, którąprzedstawiał osobiście prezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi 
Woodrow Wilsonowi w 1917, prezydent ministrów i minister spraw zagranicznych 161-9X11 1919. 

Kończąc powtarzam z największym naciskiem, iż sytuacja nasza jest wprost roz
paczliwą. 

Proszę Waszej Książęco Biskupiej Mości przyjąć zapewnienie najwyższej czci i po
ważania

Szczerze oddany 
Leon Piniński
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