
6 Historia
2016, WRZESIEŃ  Nr 17 (528)

Jest to temat ciekawy, a bio
rąc pod uwagę, że daje on przy
kład produktywnej współpracy 
ukraińskiej i polskiej społeczno
ści Kijowa w sferze rozwoju ro
dzimej oświaty i kultury  może 
służyć nam przykładem dla bu
dowania dobrosąsiedzkich sto
sunków między naszymi naro
dami na etapie współczesnym, 
jako że właśnie taki format jest 
wielce przydatnym i dla Polski, 
i dla Ukrainy.

Ponieważ Kijowski Instytut 
Handlowy (ros. Komercyjny) 
stał się pierwszą na Ukrainie  
i drugą w Imperium Rosyjskim 
wyższą placówką oświatową 
o profilu ekonomicznym, to 
samo przez się, wszyscy chętni 
z zachodniej części Imperium 
Rosyjskiego pragnący uzyskać 
wyższe wykształcenie ekono
miczne przyjeżdżali właśnie do 
Kijowa, gdyż był on dla nich 
zarówno geograficznie bardziej 
bliskim, jak i  powiedzmy ot
warcie  był też bardziej europej
skim miastem aniżeli inne im
perialne ośrodki, a w przypadku 
Polaków  posiadał potężną pol
ską wspólnotę i dawne trady
cje funkcjonowania w mieście 
polskiej oświaty i kultury. Tak 
więc Polacy, którzy na począt
ku XX st. podejmowali decyzję 
o zdobyciu wyższego wykształ
cenia ekonomicznego w gra
nicach Imperium Rosyjskiego, 
udawali się właśnie do Kijowa 
 do Kijowskiego Instytutu 
Handlowego. Trend Polaków 
do uzyskania ekonomicznego 
wykształcenia oznaczał także, że 
naród polski rozwijał się w kon
tekście cywilizacji europejskiej, 
w ramach której istotnie wzra
stało znaczenie sfery gospodar
czej i szerzyła się edukacja eko
nomiczna.

Do przewag Kijowskiego 
Instytutu Handlowego, w po
równaniu z już funkcjonujący
mi uczelniami państwowymi, 
zaliczyć można jego prywatny 

status, co pozwalało utrzymy
wać w tej uczelni bardziej demo
kratyczne układy zarówno dla 
jej wykładowców i studentów; 
jak też innowacyjne ukierunko
wanie edukacji, co jakościowo 
wyróżniało ją spośród klasycz
nych wyższych placówek oświa
towych Imperium Rosyjskiego, 
które w zasadzie były bardziej 
konserwatywnymi i nie nada
wały gruntownego wykształce
nia ekonomicznego.

Stąd też do uczelni tej wstę
powały w zasadzie osoby, które 
(relatywnie rzecz biorąc) po
siadały zapatrywania bardziej 
kontekstualne, swoiste dla za
chodnio europejskiego społe
czeństwa.

Wśród pierwszych stu
dentów Kijowskiego Instytutu 
Handlowego studenci wyznania 
katolickiego (do którego należeli 

w przeważającej liczbie Polacy) 
stanowili, co do liczebności, 
trzecią grupę religijną (po wy
znawcach judaizmu – tj. Żydach 
i prawosławia – tj. Ukraińcach, 
Rosjanach, Białorusinach etc.)  
i tak było do lat 20. XX wieku.

W pierwszym roku akade
mickim (1906/07) Polacy sta
nowili zaledwie czteroosobową 
grupkę, lecz już w roku następ
nym na studia wstąpiło 34 ka
tolików, co stanowiło ponad 10 
% ogółu studentów dziennego 
trybu studiów. W roku 1909/10 
w instytucie uczyło się blisko  
2 tys. studentów, z nich 1014 
osób było wyznawcami wiary 
mojżeszowej, 814  prawosław
nej, 67  katolickiej, 17  pro
testanckiej, 15 – ormiańsko 
gregorianskiej, 2  karaimskiej.

W maju 1912 r., kiedy 

Kijowski Instytut Handlowy zo
stał zrównany w prawach z pań
stwowymi wyższymi placów
kami oświatowymi, studiowało  
w nim 159 katolików, i zajmo
wali oni trzecią pozycję w jego 
studenckim kontyngencie, pod
czas gdy studenci wszystkich 
innych wyznań (a co za tym 
idzie grup narodowych) znaj
dowali się na znacznie dalszych 
pozycjach. Lecz przy tym nie 
należy zapominać, że druga, co 
liczebności grupa studentów, 
która podawała się, jako „pra
wosławni”, co do swojego skła
du etnicznego była niejedno
rodną. Dlatego dystans między 
studentamiPolakami i studen
tamiUkraińcami a tym bar
dziej Rosjanami w kategoriach 
liczbowych był jeszcze mniejszy.

Wskutek zrównania w pra
wach z uczelniami państwowy

mi kierownictwu Kijowskiego 
Instytutu Handlowego przyszło 
się przystać na zmniejszenie 
odsetka Żydów wśród studen
tów (zgodnie z obowiązującym 
w imperium pięcioprocento
wym progiem przyjmowanie 
Żydów do szkół wyższych). 
Jednocześnie dwukrotnie, w po
równaniu z rokiem ubiegłym, 
zwiększyła się liczba studen
tówkatolików (z 159 w roku 
1911/12 do 332 osób w 1912/13 
roku akademickim) i teraz stali 
się oni w uczelni drugą grupą 
wyznaniową.

Zwróćmy uwagę, że w roku 
1912 r. przy analizie struktu
ry kontyngentu studenckie
go instytutu po raz pierwszy 
pojawia się rubryka przyna
leżności narodowej. Zgodnie  
z nią Polakami były pośród  

studentów Kijowskiego Ins
tytutu Handlowego wg stanu na 
maj 1912 r. 124 osoby, a w roku 
1913 r.  334 osoby, co znaczy, 
że wskaźnik katolików przekra
czał nawet limity.

Pomimo wybuchu pierwszej 
wojny światowej i działań bo
jowych prowadzonych na zie
miach polskich, liczba Polaków 
wśród studentów Kijowskiego 
Instytutu Handlowego nadal 
wzrastała i w styczniu 1917 
r. osiągnęła 685 osób (z licz
by blisko 6 tys. studentów, 
studiujących wtenczas w in
stytucie), to jest przekroczyła  
11 % ogółu studentów.  Nawet 
w zenicie ukraińskich zmagań 
wyzwoleńczych  na początku 
1919 r., kiedy na przedpolach 
Kijowa toczyła się walka z bol
szewickimi wojskami i kiedy to 
odrodziła swoją niepodległość 

Polska, w Kijowskim Instytucie 
Handlowym uczyło się 195 ka
tolików (a więc, przede wszyst
kim  Polaków), którzy i później 
stanowili trzecią, co do wielko
ści, grupę wyznaniową studen
tów uczelni. Wszystko to świad
czy o znacznym zainteresowa
niu Polaków w uzyskaniu wy
kształcenia ekonomicznego, jak 
również zachowaniu żywotnych 
pozycji przez polską wspólnotę 
Kijowa, jako że wśród studen
tów Polaków instytutu, niewąt
pliwie, znaczną część stanowili 
mieszkańcy tego miasta, co po
twierdzają sprawy personalne 
studentów.

Warto podkreślić też to, że 
normalne warunki dla nau
czania zarówno polskim, jak i 
ukraińskim studentom były op
tymalnie zapewnione w okresie  
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panowania w Kijowie narodo
wej władzy ukraińskiej. Na przy
kład, nawet krótkotrwałe przy
wrócenie władzy ukraińskiej  
w Kijowie w maju 1920 r. wsku
tek pomyślnej ukraińskopol
skiej ofensywy antybolszewi
ckiej, doprowadziło do odnowie
nia funkcjonowania Kijowskiego 
Instytutu Handlowego w kla
sycznym formacie i przy za
chowaniu znacznego procentu 
Polaków w jego ławach. 

Natomiast po ustanowie
niu radzieckiej władzy wśród 
młodzieży studenckiej i kadry 
pedagogicznej rozpoczęły się 
czystki, zarówno polityczne, 
jak i etniczne. Ich przejawem 
może służyć fakt, kiedy to je
den z rektorów Kijowskiego 
Instytutu Handlowego  wy
bitny naukowiec ekonomi
sta R. M. Orżniecki po usta
nowieniu władzy radzieckiej 
na Ukrainie zmuszony został  
w 1922 r. wyemigrować do 
Polski, gdzie, do rzeczy, pracował 
później jako profesor ekonomii 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Ustanowienie władzy ra
dzieckiej na Ukrainie na po
czątku lat dwudziestych i wroga 
polityka bolszewików względem 
Polski doprowadziły do zaprze
stania nie tylko współpracy na
ukowej, lecz i przerwania stu
diów Polaków w placówkach 
oświatowych Ukrainy. 

Dlatego okres radziecki 
odznaczał się zanikaniem in
tensywnej wcześniej współpra
cy ukraińskopolskiej. Także  
w latach 30. w ZSRR przetoczy
ła się fala masowych represji, 
ofiarami której stali się również 
przedstawiciele polskiej wspól
noty Ukrainy. Właśnie dlatego 
w rozważaniach ograniczyliśmy 
się chronologicznie okresem 
sięgającym do wybuchu I wojny 
światowej, ponieważ już jej po
czątek pociągnął za sobą kolejną 
spiralę antypolskiej polityki ze 
strony Rosji.

Andrij CZUTKYJ 
dr hab. historii, prof. Katedry 

Historii i Teorii Gospodarki 
Państwowej Wyższej 

Uczelni „Kijowski Narodowy 
Uniwersytet Ekonomiczny 
im. Wadymana Hetmana”, 
dyrektor Muzeum Historii 

Uniwersytetu
CDN

Budynek Kijowskiego Instytutu Handlowego (wówczas przy Bulwarze Bibikowskim 24), w którym działało Polskie Kółko Studenckie 
(obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa - Bulwar Tarasa Szewczenki 14)


