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polscy ukraińcy i ukraińscy polacy  
w lwowskiej archeologii lat 1905-1945

polish ukraiNiaNs aND ukraiNiaN poles  
iN lwow archaeology betweeN 1905 aND 1945

ukraińcy i polacy, bohdan chmielnicki i je-
remi wiśniowiecki, wolni kozacy i polscy „pano-
wie”, korsuń i beresteczko, rzeź humańska i unia 
brzeska, petlura i piłsudski, lviv i lwów.

ukraińcem/polakiem się jest, bo rodzice, bo 
wiara, bo mowa, bo szkoła, bo wybór, bo historia, 
bo miłość. Można być pełnym ukraińcem lub peł-
nym polakiem, albo kimś między nimi, polskim 
ukraińcem lub ukraińskim polakiem.

tacy właśnie, pełni i mniej pełni, byli archeo-
lodzy galicyjscy pierwszych lat XX wieku. to oni 
stanęli u początków nowoczesnej archeologii ukra-
ińskiej i polskiej. to o nich będzie ta historia.

Żyli w jednym kraju, w jednym mieście, no 
może w dwóch, należeli do dwóch narodów, dzie-

liło ich pochodzenie etniczne i aspiracje narodowe, 
zbliżały młodzieńcze przyjaźnie.

oto kilka słów o nich.

* * *
wielkie cesarstwo, ciągle jeszcze w ekspansji, 

wspaniałość wiednia i ubóstwo ludu, wiele naro-
dów, niekoniecznie szczęśliwych.

Na północno-wschodnim skraju tej potężnej 
struktury leży królestwo galicji i lodomerii, nie-
raz nazywane „królestwem golicji i głodomerii”. 
w tym królestwie dwa narody, dwa duże miasta 
– lwów i kraków, w obu uniwersytety, odpowied-
nio franciszka i i jagielloński, a na obu uczelniach 
katedry archeologii. we lwowie z profesorem ka-
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rolem hadaczkiem, raczej klasykiem, w krakowie 
z profesorami piotrem bieńkowskim (klasyk) i wło-
dzimierzem Demetrykiewiczem (prehistoryk).

wokół Demetrykiewicza i hadaczka skupi się 
na kilka lat przed i wojną światową grupka mło-
dych polaków i ukraińców. będą wśród pierw-
szych nowoczesnych specjalistów-archeologów we 
własnym kraju.

we lwowie będą to polacy: urodzony w sam-
borze włodzimierz antoniewicz oraz urodzony 
w juriewie polskim w rosji – roman jakimowicz, 
a także ukraińcy: urodzony w chyrowie jarosław 
pasternak i wołodymir hrebeniak ze lwowa, wresz-
cie pół-ukrainiec, pół-polak – bohdan janusz, też 
ze lwowa. ten ostatni nie zostanie studentem, bo 
nie ma matury.

z kolei w krakowie będą to polacy: józef Żu-
rowski z podlwowskich podhajczyków, ale po gim-
nazjum krakowskim i leon kozłowski z przybysła-
wic pod Miechowem, a także urodzony w sokalu, 
spolonizowany ukrainiec, Michał Drewko. później 
zjawi się jeszcze polak – gabriel leńczyk z huso-
wa pod łańcutem.

Młodzi archeolodzy na ogół pochodzą z rodzin 
galicyjskiej niższej inteligencji (greko-katolicki pa-
roch, nauczyciel, niżsi urzędnicy, zarządca mająt-
ku), ale też rolników (leńczyk) i właścicieli ziem-
skich (kozłowski).

we lwowie studiują w latach 1909-1914, 
jedni krótko, bo przeniosą się do krakowa (anto-
niewicz, jakimowicz), inni aż do wybuchu wojny 
(pasternak, hrebeniak), kończąc lub niemal koń-
cząc studia. w programie studiów jest m.in. ar-
cheologia u hadaczka (raczej klasyczna), historia 
m.in. u wielkiego Michaiły hruszewskiego, antro-
pologia i etnografia u jana czekanowskiego i fi-
lozofia u wielkiego kazimierza twardowskiego. 
podobnie jest w krakowie, lecz tam jest więcej 
prehistorii u Demetrykiewicza, klasykę wykłada 
p. bieńkowski, antropologię j. talko-hryncewicz, 
a numizmatykę M. gumowski, wreszcie f. ko-
pera wykłada historię sztuki. Natomiast lepsza 
jest w krakowie baza muzealna, Demetrykiewicz 
dyrektoruje Muzeum prehistorycznemu polskiej 
akademii umiejętności, we lwowie niezbyt duże 
zbiory są w Ntsz, Muzeum Dzieduszyckich i na 
uniwersytecie.

studia można skończyć zwykłym dyplomem, 
można też doktoratem. trudno ten doktorat w tam-
tym czasie uzyskać, a to z powodu śmierci hadacz-
ka, a to wyjazdu Demetrykiewicza.

we lwowie młodzi są prowadzeni w czasie 
studiów, a nawet wcześniej przez bohdana janusza, 
odbywają wycieczki, fotografują, czytają książki 
z biblioteki tutora, piszą popularne artykuły, chodzą 
do biblioteki ossolineum i kontaktują się z Ntsz, 
penetrują naukowo teren, wyprawiają się w góry.

potem polacy pojadą studiować do krakowa 
(także niezadowoleni z profesora?), zaś ukraińcy 
pozostaną do początku wojny we lwowie.

w krakowie młodzi wiążą się z Muzeum pre-
historycznym polskiej akademii umiejętności, 
Demetrykiewicz wysyła antoniewicza, Drewkę, 
kozłowskiego i Żurowskiego na interwencje wy-
kopaliskowe, kozłowski dodatkowo pracuje u era-
zma Majewskiego w warszawie, prowadzi też 
własne wykopaliska z ramienia Demetrykiewicza 
i Majewskiego, jeździ ze schmitem na kaukaz. Na 
studia jednoroczne przyjeżdża do krakowa józef 
kostrzewski.

* * *
a potem wszystko się zawali, wybuchnie wiel-

ka wojna, rosjanie zajmą lwów i podejdą pod kra-
ków, hadaczek popełni samobójstwo, Demetrykie-
wicz wyjedzie na kilka lat do szwajcarii, a młodzi 
pójdą na wojnę (z której nie wszyscy wrócą) lub 
czasowo wyemigrują (Drewko).

ostatecznie do dyplomu dochodzą antoniewicz 
i Drewko, hrebeniak jest blisko, także pasternak, 
Żurowski i jakimowicz. Doktoraty będą po wojnie, 
lecz kozłowski i antoniewicz obronią je wcześniej, 
pierwszy u schmita, drugi u bieńkowskiego.

także w krakowie wojna zaburza galicyjski 
spokój, bo niemal od jej początku profesor wyjeż-
dża do zürichu, ale Drewko już uzyskał dyplom, 
antoniewicz uzyskał doktorat u bieńkowskiego, 
a kozłowski w tybindze.

Młodzi krakowiacy, podobnie jak lwowiacy, 
idą na wojnę, bronić cesarstwa, ale i dostudiowy-
wać, a to we wiedniu (antoniewicz, Żurowski), a to 
w pradze (antoniewicz, jakimowicz). z lwowia-
ków pasternak będzie studiował później w pradze, 
zaś wcześniej spenetruje muzea w brnie i trieście.

ale teraz trzeba walczyć „za cesarza pana i je-
go rodinu”, jak nas poucza ówczesna czeska pio-
senka wojskowa, ukochaną archeologię zostawia-
jąc na później, choć i ewentualność postudiowania, 
a to we wiedniu, a to w pradze czy tybindze nie 
raz się nadarza.

Na front idą polacy i ukraińcy. w pułkach pie-
choty 19 obrony krajowej i 30 walczą na froncie 
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galicyjskim hrebeniak i antoniewicz, a na froncie 
włoskim (ale też wcześniej w galicji) służą paster-
nak, Żurowski i leńczyk (odpowiednio w pułkach 
41, 16 obrony krajowej i 17).

Młodym wiedzie się różnie, na wiosnę 1915 ro-
ku ginie w bitwie o halicz wielka nadzieja archeo-
logii ukraińskiej – wołodia hrebeniak, w tym sa-
mym roku jego bliski przyjaciel. włodek antonie-
wicz zostaje ranny pod karpackim użokiem, zaś 
druga nadzieja archeologii ukraińskiej – jarosław 
pasternak, jest poważnie ranny w jednej z kolej-
nych bitew nad rzeką isonzo.

w tym samym czasie leon kozłowski odby-
wa w 1 pułku ułanów legionów polskich kampa-
nię kielecko-małopolską, też lądując w szpitalu (po 
wypadku z koniem), potem znajdzie się na krótko 
w kryminale austriackim w zamościu.

rekonwalescencje antoniewicza i pasternaka 
pozwalają obu na dodatkowe studia, a to we wied-
niu u hoernesa i Menghina, a to w Muzeum fran-
ciszka józefa w brnie morawskim, z frontu zostaje 
oddelegowany do wiednia Żurowski, co pozwala 
mu postudiować archeologię u Menghina i historię 
sztuki u strzygowskiego.

Do wojska nie poszli Drewko (bo był nauczy-
cielem) i jakimowicz (bo był obywatelem rosyj-
skim), obaj jednak wyjechali odpowiednio do 
wiednia (gimnazjum polskie) i pragi (studia u Nie-
derlego i praca w Muzeum Narodowym).

jedynym z naszej grupy, który na czas wojny 
ostał się we lwowie, jest bohdan janusz, pół ukra-
iniec, pół polak, zawieszony między dwiema na-
cjami nieszczęśnik bez matury, bez studiów, raczej 
zasłużony starożytnik, niż archeolog, tutor paster-
naka, hrebeniaka, jakimowicza i antoniewicza, 
związany z Ntsz, potem z muzeami w stanisławo-
wie i tarnopolu, także konserwator archeologiczny 
na kresy południowo-wschodnie. odrzucony przez 
obie nacje, strzelił sobie ostatecznie w łeb. zanim 
jednak to zrobił, napisał parę dobrych książek, m.in. 
opisał „293 dni okupacji rosyjskiej we lwowie”.

* * *
listopad 1918 roku przyniósł upadek austro-

węgier oraz rozbudził nadzieje polskie i ukraińskie. 
oba narody dążyły do niepodległości, jednemu się 
to udało, powstała rzeczpospolita, długo jeszcze 
nie uzyskali swojej samostijnej ukraińcy.

zachodnia ukraina stała się terytorium obu-
stronnych pretensji, polacy uważali ją za histo-
ryczną polską prowincję (od XiV wieku), ukraiń-

cy stworzyli tu w listopadzie 1918 roku zachod-
nio-ukraińską republikę ludową, ze stolicą we 
lwowie, z prezydentem jewhenem pruszewiczem. 
Na bazie legionu strzelców siczowych powstała 
ukraińska armia galicyjska. podzielono ją na bry-
gady, w roku 1919 skupione w ramach korpusów.

lwów zajęto na początku listopada. wobec 
oporu polskiego (orlęta!) wycofano wojsko z mia-
sta i rozpoczęto oblężenie. potem polacy wysłali 
tzw. odsiecz przemyską i wyparli przeciwników.

w ramach zrywu ukraińskiego i odpowiedzi 
polskiej mieszczą się losy trzech archeologów, 
dwóch ukraińskich (pasternak i Śmiszko) i jednego 
polskiego (leńczyk).

czotar pasternak z 7 brygady stryjskiej/lwow-
skiej stanie naprzeciw podporucznika leńczyka. 
czotar przegra i będzie musiał (wobec późniejszych 
represji polskich) opuścić kraj (uciekł do czecho-
słowacji), striłeć Śmiszko został w polsce i do wo-
jaczki się nie przyznał, a nawet odsłużył później 
swoje w wojsku polskim. polak, po demobilizacji, 
został nauczycielem, potem zdał maturę i skończył 
archeologię w krakowie (z doktoratem).

tak ukraina, ale i polska, straciła w osobie pa-
sternaka na kilka lat wybitnego archeologa, być mo-
że profesora na niepowołanym, lwowskim uniwer-
sytecie ukraińskim, obiecanym ukraińcom przez 
władze polskie. po kilku latach powrócił jednak 
jarosław do polski jako doktor uniwersytetu ka-
rola i nostryfikował u antoniewicza w warszawie 
dyplom czeski (stara znajomość), a potem związał 
się z instytutem stauropygilskim i z metropoli-
tą szeptyckim (bratem polskiego generała), kopał 
stary halicz, profesorował za pierwszych sowie-
tów, pracował w niemieckim instytucie badań na 
wschodzie i znowu, nieszczęsny, musiał uciekać, 
szkoda wybitnego uczonego.

wyniki wielkiej wojny są dla jednych korzyst-
ne, dla drugich nie. znikają austro-węgry, pojawia 
się polska, czechosłowacja, węgry, jugosławia, 
litwa, łotwa i estonia, nie przetrwają wolna bia-
łoruś oraz ukraińska republika ludowa ze stolicą 
w kijowe i zachodnio-ukraińska republika ludo-
wa ze stolicą we lwowie, pierwszą rozbiją bolsze-
wicy, drugą polacy.

w rezultacie nauka ukraińska utraci młodych 
archeologów – hrebeniaka, bo zginie w ofensy-
wie halickiej, pasternaka, bo wyemigruje. straci 
także lewkę czikalenkę, ucznia fedora wowka 
z sankt petersburga, badacza Mezynia i horodka 
pod równem, ii sekretarza wielkiej i członka Ma-
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objaśnienia do map:
1 – przemieszczenia osób; 2 – muzea;
3 – studia archeologiczne; 4 – śmierć;
5 – holokaust; 6 – wyrok śmierci;
7 – szpital; 8 – front;
9 – wiezienie, obóz; 10 – rejony walk

Mapa 1. austro-węgry
Map 1. austro-hungarian empire

lista bohaterów i objaśnienia skrótów na mapach:
wD – włodzimierz Demetrykiewicz – profesor archeologii 
na uniwersytecie jagiellońskim, mistrz wielu późniejszych 
profesorów.
lk – leon kozłowski – profesor archeologii na uniwersy-
tecie jana kazimierza we lwowie.

jk – józef kostrzewski – profesor archeologii na uniwer-
sytecie poznańskim.
kh – karol hadaczek – profesor archeologii na uniwersy-
tecie franciszka i we lwowie.
MD – Michał Drewko – spolszczony rusin, archeolog war-
szawski, uczeń w. Demetrykiewicza.

the maps’ legend:
1 – replacements of people; 2 – archaeological 
collections; 3 – university studies in archaeology;  
4 – deaths of our heroes; 5 – victims  
of the holocaust; 6 – death sentences;  
7 – military hospitals; 8 – war fronts;  
9 – prison and detention camps;  
10 – areas of battles.
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gl – gabriel leńczyk – archeolog krakowski, uczeń w. 
Demetrykiewicza.
rj – roman jakimowicz – przedwojenny uczeń w. Deme-
trykiewicza, dyrektor państwowego Muzeum archeolo-
gicznego w warszawie, po wojnie profesor archeologii na 
uniwersytecie Mikołaja kopernika w toruniu.
jŻ – józef Żurowski – uczeń w. Demetrykiewicza, przed 
wojną docent archeologii na uniwersytecie jagiellońskim.
wa – włodzimierz antoniewicz – uczeń w. Demetrykie-
wicza, profesor archeologii na uniwersytecie warszaw-
skim.
ts – tadeusz sulimirski – uczeń l. kozłowskiego, profe-
sor archeologii na uniwersytecie jagiellońskim, potem na 
emigracji.
jp – jarosław pasternak – uczeń l. Niederlego, w czasie 
okupacji sowieckiej profesor archeologii na uniwersytecie 
im. i. franko we lwowie, potem na emigracji.
bj – bogdan janusz – spolszczony ukrainiec, starożytnik 
lwowski.
wh – włodzimierz hrebeniak – ukrainiec, student k. ha-
daczka we lwowie, zginął na froncie pod haliczem.
hc – helena cehak – absolwentka archeologii u l. ko-
złowskiego, potem w wilnie, a po wojnie profesor na uni-
wersytecie wrocławskim.

Mk – Michaiło kłapczuk – ukrainiec, student l. kozłow-
skiego, ukończył archeologię w karagandzie.
jb – jan bryk – absolwent i asystent u l. kozłowskiego, 
potem w administracji państwowej, zamordowany przez 
sowietów.
MŚ – Marcjan Śmieszko – ukrainiec, absolwent i asystent 
u l. kozłowskiego, po wojnie profesor w sowieckim lwo-
wie.
lcz – lewko czikalenko – ukrainiec, doktor archeologii 
na uniwersytecie ukraińskim w pradze, po wojnie na emi-
gracji.
kŻ – kazimierz Żurowski – absolwent i asystent u l. ko-
złowskiego, po wojnie profesor na uniwersytetach w toru-
niu i poznaniu.
isw – igor swiesznikow – rosjanin, student u l. kozłow-
skiego, po wojnie profesor we lwowie.
is – irena siwkówna – absolwentka archeologii u l. ko-
złowskiego we lwowie, wywieziona przez sowietów, po-
tem na zachodzie.
jV – józefina Voglówna – Żydówka, absolwentka arche-
ologii u l. kozłowskiego, zginęła w holokauście.
sk – stefan krukowski – archeolog-amator, badacz pale-
olitu, pracownik państwowego Muzeum archeologicznego 
w warszawie, w czasie wojny we lwowie.

the list of the heroes and the legend of abbreviations on 
the maps:
wD – włodzimierz Demetrykiewicz – professor of ar-
chaeology at the jagiellonian university, master of numer-
ous later professors.
lk – leon kozłowski – professor of archaeology at the jan 
kazimierz university in lvov.
jk – józef kostrzewski –  professor of archaeology at the 
poznań university.
kh – karol hadaczek –  professor of archaeology at the 
francis i university in lvov.
MD – Michał Drewko – polonized ruthenian, archaeolo-
gist from warsaw, student of prof. w. Demetrykiewicz.
gl – gabriel leńczyk – archaeologist from cracow, stu-
dent of w. Demetrykiewicz.
rj – roman jakimowicz – pre-war student of w. Deme-
trykiewicz, director of the state archaeological Museum 
in warsaw, after the war – professor of archaeology at the 
Nicolaus copernicus university in toruń. 
jŻ – józef Żurowski – student of w. Demetrykiewicz, be-
fore the war – associate professor at the jagiellonian uni-
versity.
wa – włodzimierz antoniewicz – student of w. Deme-
trykiewicz, professor at the university of warsaw.

ts – tadeusz sulimirski – student of l. kozłowski, pro-
fessor of archaeology at the jagiellonian university, after-
wards – expatriate.
jp – jarosław pasternak – student of l. Niederle, under the 
soviet occupation – professor of archaeology at the ivan 
franko university in lviv, afterwards – expatriate.
bj – bogdan janusz – polonized ukrainian, ancient histo-
rian in lvov.
wh – włodzimierz hrebeniak – ukrainian, student of  
k. hadaczek in lvov, died at the front near halych.
hc – helena cehak – archaeology graduate under the guid-
ance of prof. l. kozłowski, afterwards – in Vilnius, after 
the war – professor at the university of wrocław.
Mk – Michaiło kłapczuk – ukrainian, student of 
l. kozłowski, archaeology graduate from karaganda.
jb – jan bryk – graduate under the guidance of prof.  
l. kozłowski and his assistant, then in the civil service, 
murdered by the soviets.
MŚ – Marcjan Śmieszko – ukrainian, graduate under the 
guidance of prof. l. kozłowski and his assistant, after the 
war – professor in the soviet lviv.
lcz – lewko czikalenko – ukrainian, doctor of archaeol-
ogy at the ukrainian university in prague, after the war 
– expatriate.
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łej rady ukraińskiej republiki ludowej. to tam 
premierem został lwowiak Michaiło hruszewskij, 
tam atamanem semen petlura, to jego będzie go-
rąco przepraszać józef piłsudski („ja was panowie 
bardzo przepraszam”). Na wykłady hruszewskiego 
chodzić wcześniej będą we lwowie antoniewicz 
i hrebeniak, może też jakimowicz, ale nie paster-
nak (dlaczego?).

czikalenko, syn wybitnego działacza ukraiń-
skiego, ucieka do polski w roku 1920, potem dok-
toryzuje się w pradze na wolnym uniwersytecie 
ukraińskim, odwiedza francję, wreszcie wraca do 
polski, studiuje materiały w warszawie i lwowie, 
ale jest poza zawodową archeologią, choć trochę 

kopie (m.in. Nestorowy czerwień). pod koniec 
ii wojny światowej wyemigruje na zachód. to du-
ża strata.

tak się po raz pierwszy zawalił lwowski ośro-
dek archeologiczny, zmarł profesor hadaczek, na 
wojnie zginął hrebeniak, wyjechali antoniewicz 
i jakimowicz, wyemigrował pasternak, wyjechał 
czikalenko. Niemal wszystko należało zaczynać 
od początku, choć tradycje podtrzymywał jeszcze 
janusz (do 1930 r.), a potem z pragi powrócił pa-
sternak, z paryża zaś czikalenko.

jeszcze przed końcem wojny światowej, 
w styczniu 1918 roku, pojawił się we lwowie józef 
kostrzewski, późniejszy profesor poznański i czo-

Mapa 2. galicja w latach 1905-1914
Map 2. galicia in the years 1905-1914

kŻ – kazimierz Żurowski – graduate under the guidance of 
prof. l. kozłowski and his assistant, after the war – profes-
sor at the university in toruń and the poznań university.
isw – igor swiesznikow – russian, student of l. kozłow-
ski, after the war – professor in lviv.
is – irena siwkówna – archaeology graduate under the 
guidance of prof. l. kozłowski in lvov, deported by the 
soviets, later – in the west.

jV – józefina Voglówna – jewess, archaeology graduate 
under the guidance of prof. l. kozłowski, holocaust vic-
tim.
sk – stefan krukowski – amateur archaeologist, special-
ized in the palaeolithic, research worker at the state ar-
chaeological Museum in warsaw, during wartime – in 
lvov.
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łowy polski archeolog. Dostał propozycję objęcia 
katedry archeologii na miejscowym uniwersytecie, 
dlatego habilitował się tamże na docenta archeolo-
gii u j. czekanowskiego, e. bulandy i j. siemiradz-
kiego. biurokracja austriacka przewidywała jeszcze 
zatwierdzenie całego przewodu przez ministerstwo 
we wiedniu, jednak z powodów ogólnego bałaga-
nu wojennego zatwierdzenie się opóźniło na ty-
le, że w międzyczasie cesarstwo przestało istnieć, 
a powstała polska. Mógł więc kostrzewski przy-
czynić się do powstania uniwersytetu poznańskie-
go, na którym stworzono dla niego odpowiednią 
katedrę.

w ten sposób lwów nie zyskał w roku 1918 
profesora, który być może byłby mniej przychylny 
dla spraw ukraińskich niż zatrudniony od 1921 r., 
już na uniwersytecie jana kazimierza, leon ko-
złowski.

Nie bardzo wiemy, na podstawie jakiej pracy 
kostrzewski się habilitował, mogła to być „wiel-
kopolska w czasach przedhistorycznych” (?).

w roku 1920, kiedy pasternak jest już w cze-
chosłowacji, a czikalenko właśnie przybywa do 
polski, habilituje się w krakowie z archeologii  
leon kozłowski. spodziewa się pracować na uni-
wersytecie warszawskim, ale zabiegi antoniewicza 
mu to uniemożliwiają. ten ostatni zostanie profe-
sorem w warszawie, a kozłowski dostanie lwów 
(1920 r., katedrę obejmuje w roku 1921, po wojnie 
bolszewickiej).

zjawiają się studenci, polacy (jan bryk, ta-
deusz sulimirski, kazimierz Żurowski, helena 
cehak, irena siwek), ukraińcy (Marcjan Śmiszko 
i Michajło kłapczuk), rosjanin (igor swieszni-
kow) i Żydówka (józefina Vogel). to tylko ci, któ-
rzy ukończyli studia.

Najpierw kozłowski zatrudnia polaka – bryka, 
a gdy ten idzie na burmistrza kamionki strumiło-
wej, bierze ukraińca – Śmiszkę, potem dodatkowo 
zatrudni sulimirskiego i Żurowskiego, a tuż przed 
wojną siwkówną w nowoutworzonym Muzeum 
ziemi czerwińskiej. proponował też kozłowski 

Mapa 3. galicja w latach 1919-1939
Map 3. galicia in the years 1919-1939
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pracę ludwikowi sawickiemu. potem profesor zo-
stanie ministrem i premierem, katedrę więc przeka-
że sulimirskiemu, który po powrocie szefa obejmie 
profesurę w krakowie, po zmarłym józefie Żurow-
skim.

stosunki polsko-ukraińskie bywają napięte, 
stefan bandera organizuje zamach na ministra pie-
rackiego. kozłowski w odwecie tworzy obóz w be-
rezie kartuskiej, ale w archeologii nadal razem pra-
cują kozłowski i starczuk, Żurowski i Śmiszko, 
kobylnik i sulimirski, pasternak i reyman, fitzke 
i cynkałowski. student kłapczuk dostaje stypen-
dium, a Śmiszko pieniądze na dłuższe wyjazdy do 
krakowa i zsrr, podobnie jak szef katedry wy-
jeżdżający kilkakrotnie za granicę. jak wkroczą so-
wieci, pasternak i Śmiszko przygarną polaków.

ale janusz został odrzucony, ale nie ma uni-
wersytetu ukraińskiego we lwowie, niemniej cyn-
kałowski współpracuje z państwowym Muzeum 
archeologicznym, polanskij udostępnia materiały 
krukowskiemu, a czikalence pMa daje zezwole-
nie na prowadzenie wykopalisk.

co innego skala makro, co innego mikro.

* * *
sowieci wkroczyli do polski/zachodniej ukra-

iny 17 września 1939 roku, „chroniąc” bratnie naro-

dy przed „uciskiem polskich panów”. Mały, lwow-
ski światek archeologiczny nie zdezintegrował się 
jednak, choć teraz ukraińcy zostali kierownikami, 
a polacy podwładnymi.

ale oczywiście nie kijów czy lwów decydują 
o losach ludzi. Decyduje Moskwa, która działa po-
przez swoje NkwD, wykorzystujące dawne mię-
dzyludzkie animozje.

Najprzód niejaki aleksander prusewicz dono-
si do NkwD na leona kozłowskiego, w wyniku 
czego ten dostaje na łubiance karę śmierci. bóg 
jednak strzeże i profesor trafia ostatecznie do armii 
polskiej w buzułuku, by uciec z niej i poddać się 
Niemcom na froncie pod tułą. ostatecznie wylądu-
je w berlinie, gdzie umrze po bombardowaniu.

Następny jest jan bryk, burmistrz kamionki 
strumiłowej, którego „wyzwoliciele” rozstrzeliwu-
ją w bykowni pod kijowem, trzecia irena siwków-
na, która trafia do gułagu i ostatecznie, po różnych 
tarapatach, wyląduje na zachodzie.

ale cierpieli nie tylko polacy, Michaiło kłap-
czuk okazał się „ukraińskim nacjonalistą”, więc 
też dostał się do łagru, a potem nie dali mu zrobić 
doktoratu. inni dwaj „nacjonaliści”, czyli ukraińscy 
patrioci – pasternak i czikalenko – ponoszą też ka-
rę, muszą emigrować na zachód, podobnie jak to 
zrobił o wiele wcześniej tadeusz sulimirski.

Mapa 4. galicja w latach 1939-1945
Map 4. galicia in the years 1939-1945
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Na końcu polacy – Żurowski (był jeszcze 
w więzieniu gestapo) czy Majewski i bulanda, zo-
stają „repatriowani” do nowej polski, zaś józefina 
Voglówna ginie w holokauście.

tragiczna statystyka – i powiedzieć – tak się 
podobno ci polacy z ukraińcami nie znosili – ale 
to obie grupy archeologów cierpiały ostatecznie nie 
od wzajemnych represji, lecz od okupantów. otóż 
wbrew temu co mogłaby powiedzieć propaganda, 
ukraińcy i polacy współpracują na polu archeologii 
za „pierwszych sowietów” (Muzeum historyczne, 
katedra uniwersytecka z pasternakiem na czele, in-
stytut archeologii aN usrr), zaś w czasie Niem-
ców ukraińcy pracują w niemieckim instytucie pra-
cy wschodniej, a polacy imają się innych zawodów.

* * *
i znowu się wszystko we lwowskiej archeolo-

gii zawaliło, nie żyli: profesor kozłowski, magister 
Voglówna, doktor bryk, wreszcie bohdan janusz. 
wyjechali na zachód: profesor pasternak, doktor 

czikalenko i profesor sulimirski, a poprzez gu-
łag magister siwkówna. Magistrowie kazimierz 
Żurowski i tadeusz Żurowski, doktor kazimierz 
Majewski i profesor edmund bulanda zostali wy-
pędzeni do nowej polski, stefan krukowski wró-
cił do warszawy, doktor cehakówna jeszcze przed 
wojną wyjechała do wilna, zaś studenta kłapczuka 
NkwD wysłało do łagru w kazachstanie. Niemcy 
wywieźli na zachód zbiory.

oj znowu nie miała szczęścia ta lwowska ar-
cheologia, nie miała.

* * *
tak skończyło się pierwsze 40 lat historii pro-

fesjonalnej archeologii lwowskiej, dwa początki, 
dwie katastrofy i kolejny, już trzeci początek, na 
szczęście ze Śmiszką i swiesznikowem ze stare-
go układu. ten trzeci początek odbywał się jed-
nak w innych warunkach historycznych i w więk-
szości nie z tymi samymi aktorami co dawniej... 
taki los.
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