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REcENZJA wYDA!1NIcZA KsIĄZK| ...
Ludobójstwo oUN-UPA na Kr€sach Południowo wschodnich

PoD REDAKCJĄ WIToLDA LIsTowsKIEGo

Książka pod redakcją witolda Listowskiego' będąca poklosiem zorganizowanej przez

Niego w Kędzierzynie KoŹlu konferencji naukowej' obejmuje teksty sześciorga Znakomitych
znawców prob]ematyki ludobójstwa dokonanego przez OUN.UPA na Kresach wschodnich lI
Rzeczypospolitej: prof' Czesława Parlacza' dI Lucyny Kulińskiej, dra Jacka E. wilczura' ks'
Tadeusza lsakowicza.Zaleskiego oraz prof' Boguslawa Pazia. Autorów tych tekstów lączy dązenie
do ujawniania wciąż z różnych względów zatajanej prawdy o jednej z największych zbrodni
w dziejach ludzkości, której sprawcami byli ukaińscy nacjonaliści'

Czesław Partacz w arlykule Ludobójstwo popelnione przez oUN.sB i UPA na ludności
polskiej Kresów wschodnich w latach II wojny światowej zwraca uwagę na rolę wypfacowanej
m.in. przez Mykołę Michnowskiego i Dmytra Doncowa koncepcji integlalnego nacjonalizmu jako

ideologiczn€go źródła zbrodniczych dzialań ukaińskich faszystów' w tym zwłaszcza członków slużby
Bezpeky oUN oraz tzw' wiejskjch oddzialów samoobrony (SKW)' Ponadto wskazuje okoliczności'
które spralviają' że współcześnie wladze naszego kaju dążą do zatuszowania prawdy o tych
dzialaniach oraz starają nie dostrzegać odradzaniasię naUkainieruchów neonazistowskich. Badacz.
nie negując dążeń Ukraińców do uzyskania suwerenności państwowej' surowo jednak rozprawia
sję z upowszechnianą przez ]erzeło Ciedroycia i związane z aim środowjska opiniotwórcze' iż
że bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski- slusznie akcentuje' że jest to teza skajnie
ahistoryczna, wszakże Polska istniała przez wiele stuleci, mimo że nie było żadnego realnego tworu
państwowego o nazwje ''Ukraina'''

Lucyna Kulińska w erudycyjnym szkicu zatytułowanym Z dziejów II Rzeczypospolitej.
Tenoryzm w międzywojniu analizuje przyczyny niepowodzeń polityki prowadzonej pżez polskie
wladze państwowe w |alach 1918.1939 wobec mniejszości ukaińskiej' a także omawia rozmaile
przejawy szerzącego się w okesie międzywojennym terroryzmu ukaińskiego' Autorka wysuwa
zasadną tezę, że Polacy - jako ludzie cywilizacji zachodniej i rzecznicy ljberalizmu - nie mieli szans,
aby metodami stosowanymi w demokatycznym państwie skutecznie przeciwdzialać terroryzmowi,
którego systematycznie dopuszczaly się radykalne organizacje, a zwlaszcza- Ukaińska wojskowa
organizacja, organizacja UkJaińskich Nacjonalistów i Komunistyczna Partia Zachodnie.j Uk'ainy.
hezentaoja bogatego materiału faktograficznego stanowi w omawianym szkicu podstawę do
wyprowadzenia wnjosków ogólniejszej natury. Lucyna Kulińska podkleśla' że nadmiema tolerancja
wobec radykalizmu mniejszości narodowych i jch tendencji sepalatystycznych (uznawana niekiedy
za wyznacznik demokracji)' prowadzi do tego' źe w sprzyjających okolicznościach historycznych
mniejszości te podejmują działalność destruktywną wobec struktur państwowych. Myśl tę Autorka
dedykuje wspóIczesnym potitykom' podkreślając' iż ''ci, którzy ignorują historię, skazani są na jej
powtarzanie".

w artykule Holokaust Zydów w welsji oUN'UPA Jacek E' wilczur podejmuje refleksję
nad ro1ą ukaińskich nacjonalistów w eksterminacji narodu żydowskiego' Autor' odwołując się do
Iicznych i dobrze udokumentowanych przykladów' wskazuje' iż poważny !dzi,a| || za9,adz|e Zydó\\
na Kresach wschodnich II RP miały rozmaite ukaińskie formacje zbrojne' w lym m.in' bataliony
specjalne ,'Nachtigall'. i ''Roland'' (pozostające w dyspozycji Abwehfy). odzialy ukraińskiej milicji
pomocniczej (Ukainische Hilfspolizei), oddzialy polowe UPA, a wrcszcie poddzialy ochotniczej
ukaińskiej 14 Dywizji crenadierów waffen ss Ga|izien. Jacek wilczur zwraca ponadto uwagę. że
Ukaińcy wcbodzi|i w skład załóg wielu działających na terenie Polski obozów koncentracyjnych.
Pełniąc funkcję wachtmanów obozowych' wykazywali się oni szczegó]nym okrucieństwem.

Artykul ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Kult Bandery i Szuchewycza na Ukainie
ma charakter dwudzielny. w pierwszej części Autor charakteryzuje działalność obu zblodniarzy'
którzy okzyknięci zosta]i współcześnie bohaterami narodowymi Ukrainy' w części drugiej
natomiast ukazuje rozmaite przejawy szerzonego na Ukainie Zachodniej kultu tych ,'bohaterów''. Ks '
Isakowicz zal €ski omawia ponadto działania podejmowane p'zez polski € organjzacje kresowe' aby
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pŹeciwstawjć się haniebnemu gloryńkowaniu czołowych postaci UPA-organizacji odpowiedzialn€j
za akty ludobójslwa' dokonanego ze szcze8ólnym okrucieństwem na terenie wołynia i Małopolski

swoistą wznioslą kodę, zamykającą recenzowaną tu książkę' stanowi szkic Boguslawa
Pazia. zatytulowany Aletofobia' !.zyli strach przed prawdąo ludobójstwie na Kresach' w szkicu tym
podjęta zostala filozoticzna refleksja nad źródlani panicznego strachu przed ujawnieniem prawdy
o ludobójstwie dokonanym na mjeszkańcach Kresów; strachu' który stał się udziałen kluczowych
instytucji państwowych (m'in' Palacu Prezydenckiego. sejnlu' senatu). a także uniwersytetów'

Pub]icznych i prywatnych mediów. nawet jnstytucji kościelnych. Autor poddaje grunrownej
analizie różnorodne środki. które stosowane są przez ukaińskich j polskich manipulatorów
w celu wprowadzenia w bIąd europejskiej i śwjatowej opinii publicznej' Do środków tych zdaniem
Bogusława Pazia .- należy m'in' niedopuszczanie do ujawniania prawdy (np' przęz 7.^kazywanie
emisji programów f udziałen przedstawicieli organizacji kesowych), operowanie częsciowym
przekazem historycznym (tj' podawanie jednych faktów hjstorycznych, przy jednoczesnym
pomłaniu innych). stosowanie klamstwa (którego szczególnym przejawem jest przemilcfenie o.az
poslugiwanie się mylącymi' eufemistycznymi okeśleniami na oznaczenje tego' co faktycznie bylo
okruhym ludobójstwem)' a wreszcje negowanie kategorii prawdy (pozwalające re]at}\łizować
fdażenia historycznc).

Artykuły skladające się na rcdagowaną przez witolda Listowskiego pracę zbiorową
są rzeczowe i rzetelne pod względem faktograficznym. Jeśli móg]bym podpowiedzieć cokolwiek,
1o proponowalbym rozważyć wprowadzenie drobnych zmian w tytulach artyku]ów Dr Lucyny
Kulińskiej i Dra Jacka E. wilczura' Dr Kulińska opatrzyla swój tekst tytulem Z dzilej'w |I
Rzeczypospo]jrcj' Tenoryzm w międzywojniu. Wprowadzone w podtytule dookreślenie czasowe
wydaie się zbędne' ponjeważ II Rzeczypospolita funkcjonowała wylącznie w okesie międzywoJnra.
Być moźe fasadniejsze bytoby więc posłużenie się sfonnułowaniem: Terroryzm nacjonalistów
ukaińskich lub Akty terroryzmu ukaińskich nacjonalistów. Z ko]ei Jacek E' wilczur nadał sw€mu
anykułowi tytuł Holokaust Zydów w wersji oUN UPA. Być może ze wzg]ędu na wagę podnoszonej
w ańykule problematyki korzystniej byloby poslużyć sig mniej kolokwialnym sformu]owaniem'
np.: Ho|okaust Zydów dokonany pŹe7 oUN UPA' w obu wypadkach ewentua]ną Zmianę lytułów
pozostawianr do decyzji Autorów'

Recenzowana książka cechuje się zarówno walorami naukowymi' jak teź
popularyzatorskimj. Istotnynr Źródłem tych ostatnich jest przystępny jęfyk wypowiedzi' Język ten
jest przy tym na ogół poprawny. ale niekiedy pojawiają się pewne drobne usterki' Zosuly one
wskazane w elektronicznych wersjach poszczegóhych tekstów.

Podsumowanie
Przygotolvana do druku praca zbiorowa w pelni zasługuje na opublikowanie' Jej

wspókwórcy w sposób kompetentny zarówno odslaniają wciąż jeszcze mało znane karty historij
drugjej wojny światowej' jak też negliżują meandry współcfeslej polskiej polityki' Książka
z pewnością zainteresuje spore grono czytelników, ponieważ przyświeca jej doniosla pariolyczna
misja przerywania zmowy milczenia na temat ]udobójstwa dokonanego fe szczegó]nym
okrucieństwem przez ukaińskich naojonalistów na około 200 tysiącach naszych Rodaków, a laKze
wola prz€ciwstawienia się urzeczywistnianym dziś - antypolskim w swej naturze dążeniom do
ttlszowania prawdy historycznej w jmię realizacji bieżących, bardzo koniunkturalnych intęresów

,, Nie, nte będzieml gnili w milczeniu,
bętlztem1' ciemiem w polskim sumieniu,,

Kazimierz Wesrzvn

Wstęp

Historię Kresów Wschodnich znam z przekazów Rodziców i rodziny
pochodzącej ze Lwowa i okolic. Rodzina moja ocalila życie uciekając w l943r'

na tereny Malopolski Zachodniej.
W czerwcu 20l0r. uczestniczyłam w VII Dniach Kultury K.resowej

wspaniale zorganizowanych przez Oddzi.ał' Towarzystwa Miłośników LwoWa
i Kresów Południowo-Wschodnich w Kędzierzynie KoŹlu.

ważnym punktem programu uroczystości była konferencja naukowa
poświęcona ludobójStwu Polaków na Kresach.
W wygłoszonych referatach pojawiły się informacje z najnowszych badań doty.

czących ludobójstwa w XX W. na telenach Kresów Wschodnich RP. o obecnej
atmosfęrze wokół tego tęmatu na Ukrainie i w Polsce.

Refęrowali tacy świetni znawcy tematu jak: Prof. Dr Hab. Czesław
Partacz, Dr Jacek E. Wilczur szęf Zespolu Badawczo _Naukowego do splaw
zagłady Kresów Wschodnich RP, Dr Lucyna Kulińska, Ks. Tadeusz lsakowicz
_ Zalewski i Prof. Dr Hab. Bogusław PaŹ.

Wiem, żę po pfzedstawieniu Takich nazwisk nie muszę zachęcać do
lektury wydawnictwa, znajdującego się w Państwa Ękach.
Uczestniczylam we wspomnianej konferencji i cieszę się możnością powracania

do tekstów tam Zaplezentowanych, bowiem napisane są z sercem ale i naukową
rzetelnością dochodzęnia do prawdy.

Prawdy mało znanej, strasznej, nie chcianej ' niewygodnej' lekceważo.
nej przez partie polityczne, rządy, parlament, kościół, a nawet uczelnie w kraju.
Prawdy przemilczanej, oddalanej i falszowanej w imię ,'dobrych'' stosunków
Z Ukainą, państwem, w którym szerzy się i toleruje kult BandęIy i jego pomoc-

ników. Jak równięż w imię świętęgo spokoju ze strony Unii Europejskiej'
Dowiedzą się Państwo też o tym, co mogą W Polsce mniejszości nafo.

dowe i jak z tego korzysta mnięjszość ukraińska.
Jak też o tym, co mogą rodziny setęk tysięcy bęstialsko pomoldowanych, bez-
bronnych Kresowian: Polaków, Zydów, Czechów, ormian i uczciwych Ukaiń-
ców.
wSZyStko w szczegółach poczynając od działalności ukraińskich nacjonalistów

lllz od 1929 r.' a kończąc na najnowszych badaniach dotyczących historii i po.



czynań tychże obecnie. o tym co znajduje się aktualnie w podręcznikach historii'
w szkolach ukraińskich i polskich.
To warto a nawet trzeba Wiedzieć.

Z powa:aniem Mgr Knls|yna Pątrz}'kqt
St.'w,il:t'r.:ełl.i K re snu' i a n w D: ie r:,'n iow i e

Prof. dr hab. Czesław Partacz

Ludobójstwo pope|nione przez OUM-SB i UPA
na ludności po|skiej Kresów Wschodnich w latach II wojny

światowej.

Ludobójstwa tego dokonali nacjonaliści ukraińsoy, nosiciele ukraiń-
skiego integlalnego nacjonalizmu, rodzimej odmiany nazizmu stworzonęj na
podstawie ideologii wypracowanej przez Mykolę Michnowskiego, Dmytra Don.
cowa i innych przedstawicieli inteligencji ukraińskiej z Ukrainy Naddnieprzań-
skiej i z Galicji. Zbrodnia zostala popelniona przez OUN-UPA, w tym zwlaszcza
Służbę Bezpieczeństwa oUN, oraz przez wiejskie oddzialy samoobrony (sKw;

członków tej niby samoobrony zwano siekiernikami) glównie na obywatelach
polskicb: Polakach _ Za to' że byli Polakami i rzymskimi katolikami' Ukraińcach
_ Zato' zebyli chrześcijanami i nie popierali nihilistycznej, ateiStycznej ideologii
OUN, z jej symbolem - czerwono-czamym sztandarem. Czerwonym jak krew
nięwinnie pomordowanych i czamym jak pożoga spalonych wsi. Zbrodniarze
ze Slużby Bezpieczeństwa (sB) oUN i UPA' co jest paradoksem historii' byli
obywatelarni II RzeczypospoliĘ. Kiedy na mocy porozumień jałtańskich ZsRs
z aliantami zachodnirni ci ostatni musieli odsylać obywateli ZSRS po wojnie
do domu, byli żolnierze SS ,,Galizien'', wywodzący się Z telenu Małopolski
Wschodniej, slużący wcześniej w policyjnych pulkach galicyjskich, pacyfikują-
cych polskie wsie Dystryktu Galicja, Lubelszczyzny i Kieleckiego, bojówkarze
oraz UPA aby uniknąć wysytki do Związku Sowieckiego powolywali się na fakt
posiadania obywatelstwa polskiego'. Jakoś wtędy, gdy walczyli o życie, ono im
nie przeszkadzalo.

Ideologia integralnego nacjonalizmu ukaińskiego jest jeszcze mało
znana i niędoceniana przez badaczy. Na tym polu wielu odkryć dokonali Wiktor
Poliszczuk, Krzysztof Łada i Bogumil Grott jak i wyżej podpisany.

Kresowiacy mieli wiele nadziei po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
glości i suwerenności w 1989 r. Niestety Polityka liberalów i postkomunistów
doprowadzila do tego, że znów, jak za PRL.u, poświęcono prawdę historyczną
w imię dobrosąsiedzkich stosunków' Tym razem z Ukrainą. Była to ijeSt polityka
naiwna, obliczona na jak najszybsze oddzielenie Ukrainy od Rosji i uczynienie

l lnstytut Polski i Muzeum sikorskjego w Londynie' sygn' A.XII.I l/ l. Tajny rozkaz dowódcy 8.
Armii Brytyjskiej z marca 1945.



Z Ukainy kraju o prozachodniej orientacji politycznej. Nie możemy zgor1zić
z lansowaną w Polsce tezą Jerzego Giedroycia, że bez niepodleglej Ukrainy nie
ma niepodleglej Polski' TeZa ta świadczy o nieznajomości histofii i geopolity-
ki, jest nie tylko ahistoryczna, ale w pewnym sensie nawet antypolska. Na|eży
stwieldzić, że kiedy nie było realnego po|itycznego tworu o nazwie Ukraina.
istniała Rzeczpospolita obojga Narodów, potężna i bogata' mimo kozackich
buntów. Istniala i rozwijała się II Rzeczpospolita' żadnej Ukrainy poza USRS
nte było. Był PRL, niesuwerenny Satelita Moskwy, natomiast żadnęj samodziel-
nej Ukrainy nie było' odrodziła się ltl Rzeczpospolita. suWerenna i niepodlegla'
I dopiero po trzech latach powstała Uklaina'

Coraz większa liczba badaczy dochodzi do wniosku' że rozumięnie
''sprawy ukraińskiej,, przęZ lwórców Związanych z paryską ,'Kulturą'' było zbyt
jednostronne i skażone blędami, mimo wielu słusznych tez lansowanych przez
rędaktora Giedroycia,. Co prawda, z wywodów wielu autoróW drukowanych na
łamach,'Kultury'' można wysnuć wniosek, że w II RP ',znac zna część soołeczęil-
stwa ukraińskiego'' znajdowala się pod wpływem koncepcji faszystowskich, co
uniemożliwialo zawarcie z nią jakiegokolwiek porozumieniar' Idee faszystow-
skię lansowane były przez Dmytla Doncowa. Ukraińscy nacjona|iści widzieli
w nim nie tylko wielkiego ideologa, ale wręcz duchowego przewodnika narodu.
TęZy te podtrzymywal piszący często w ,,Kulturze'' Bohdan osadczuk. Musimy
w tym miejscu Zauważyć, że polscy autorzy publikujący w tym peńodyku starali
slę nre wypowiadać w sprawach, które mogłyby kompromitować ukaiński ruch
nacjonalistyczny. Czy zatęm możemy Zatem się pokusić o stwierdzenie, ze rę-
dakcja ,,Kultury'' była adwokatęm intęresów ukraińskich nacjonalistów' Raczej
nie! Trudno tu móWić o paltnęrstwię, równoprawnym traktowaniu intelesów obu
stron.

Autorzy ukaińscy forsowali opinię, że nię powinno się stosowac zasa.
dy wzajemności w kwestii stosunków wzajemnych o,u. p,u* mniejszośct nar.o-
dowych. W Polsce Ukraińcy mają należne prawa i środki, na Ukainie włarlze nie
przestŻęgają zawartych porozumień i nie finansują organizacji poIonijnych, któIe
w istocie nie mają źadnych realnych praw' Lansowany w Polscę mit ó ,'młodości
i niedojlzalości'' państwa ukraińskiego doprowadzil do zbytniego ustępowania
mu pola, kosztem interesów mniejszości polskiej w tym kraju.

2. 
, 

B' Gr'ott' Interprem.cjlr nosunków P(,tsko.ukraińskict1 w ś|odowisku paryśkiej ,'Kultury', i jej
funkju w la|a& Po upadku konuniJnu, I'N:] Mdteti,t! i s|u(tia z dziejó\,) stosunkiw polsko ukraiń
Jłi..ł, red. B. Grott' Kr.aków 2008, s' 166.
3 lb i . le t ,s .167.

Jak pisze Bogumił Glott, w postkomunistycznej Europie Środkowej
i Wschodniej, gdzie znów odrodziły się nacjonalizmy, z agresywnym ukraiń-
Skim integralnym nacjonalizmem włącznie, postulat Stzeżenia własnego intere-
su narodowego stał się jak najbardziej aktualny' Dlatego też poglądy lansowane
przez wiele dziesięcioleci przez paryską ,,Kultulę'', przyjmowane bezkrytycznie,
są szkodliwe i nieprzyjazne polskiej idei narodowej. Każde Zdrowe państwo dba
o swoje intelesy i Stan posiadaniaa. Jeżeli Ukaina chce być w Eufopie, to upiory
przeszłości w postaci komunizmu i ukraińskiego nazizmu, podtrzymywane przez
pogrobowców oUN muszą przęstać być popierane przez państwo ukaińskie'
Tak też się Stalo po wyborach prezydenckich. A polskie elity polityczne muszą
zdawać sobie sprawę Z tęgo, co tak naprawdę dzieje się we Lwowie i Kijowie.
Nie powinno Się też blokować informacji z tych miast w tęlęwiz.ji i pIasie.

Popiefanie orientacji prozachodniej i antylosyjskiej na Ukrainię, to nie-
Stety Zbyt cZęsto popieranie neobanderowców i kierowanych przez nich otganiza-
cii. Są one Zdecydowanie antypolskie' antyżydowSkie i antylosyjskie, i jak daw-
niej szowinistyczne' Kultywują takich bohatelów jak Stepan Bandera, Roman
Szuchewicz, Mykola ŁebędŹ, wołodymyr Janiw, Stepan Łenkawski czy Dmytro
Myron' Stawiają pomniki wychwalające ich antypolskość oraz ideologię ukraiń-
skiego integralnego nacjonalizmu. Jak wiemy, po powstaniu państwa ukraińskie-
go napłynęła tam z Zachodu fala publikacji banderowskich, popularyzujących
zaklamaną wersję historii. Fałszywa histoliajest podstawą fałszywej, opartęj na

,'chciejstwie'' polityki. Niestety, władze III RP lekceważą ten problem, podobnie

.jak rewizjonistyczne dążenia części nacjonaliStów ukraińskich' Zmielzających
do odebrania Polsce 19 powiatów poludniowo-wschodnich jako tzw. ukraiń-
skich zięm etnicznych. Publikacje ukraińskich nacjonalistów i ich apologetów
podkreślają plzęmoc polskich władz ,,okupacyjnych'' wobec Ukraińców, cał.
kowicie rozmijając się z prawem międzynarodowym. Publikacje tę nie ukazują
oczywiście zbrodniczej, terrorystycznej i szpiegowskiej dzialalności Ukaińskiej
Organizacji Wojskowej (UWO) i OUN na rzecz Rzeszy Niemieckiej, Litwy czy
nawet ZWiąZku Sowieckiego. Uwo i oUN prowadziły politykę tenoIu wobec
ugodowych dzialaczy polskich i ukraińskich, często ich mordując. Publikacje
nacjonalistyczne uwypuklają walkę UPA Z AK, nawet wtedy' kiedy Atmii Kra-
jowej na Wołyniu jeszcze nie bylo. opisują walki UPA z Niemcarni, które moż-
na policzyć na palcach jednej ręki' UPA nie była partyzantką' Jej członkowie
w zdecydowanej większości pochodzili Z przymusowego poboru' Kto nie chcial
mordować Polakówjako upowiec, byl razem z rodziną mordowany pŹez służbę



Bezpieczeństwa OUN. UPA to były bojówki oUN' samozwańczo mieniące się
wojskiem. Mordy UPA dokonywane na Zydach. Po]akach. Ukraińcach i Rosja-
nach, a póŹniej aktywistach sowieckich nie mialy żadnego wplywu na powsta-
nie niepodleglej Ukainy. Tezy plopagandzistów banderowskich, że możliwa
bylo proponowana przez nich wspólna walka Ukraińców z Polatami przeciwko
Niemcom i sowiętom są absurdalne. Kim byli terroryści Z oUN dla uznawanego
w świecie rządu polskiego w Londynie cZy dla dowództwa AK? Przyjaciółmi III
Rzeszy i jej najemlikami. Samozwańczymi watażkarni, któIych nikt początko-
wo nie mógl tlaktować powaŹnie. Mimo to prowadzone byly rozmowy pomię-
dzy dowództwem AK a OUN-B' ByIy one przez tych ostatnich taktowanę jako
sondażowe, bez konketnych zobowiązań. Kiedy Polacy wzywali do Zaprzesta-
nia bezsensownych mordów _ delegaci oUN-B twiefdzili, że teren ich już nie
slucha, że tojakieś anarchistyczne bandy mordują, a oni sami nie mają Z tym nic
wspólnego.

straty polskie na Klęsach Wschodnich w wyniku zbrodni UPA i jej
agendy wywiozly wędług ostatnich danych od 133 000 Polaków do 200 000
Po1atów

organizacja Nacjonalistów Ukraińskich' dążąca do budowy państwa
opartego na chorej miłości do ojczyzny (polegającej na nienawiści do obcych),
uzbrojona w ideologię wzolowaną na nazistowskiej chciala osiągnąć ten cel
W sprzyjającej chwili dziejowej. Ten czas rniała przynieść spodziewana wojna,
obala.jąca lad wersalski, znienawidzony przez Niemców i obywateli polskich
_ Ukraińców. Według dzialaczy oUN, to wymarzone państwo ukraińskie o cha-
raktęIze nazistowskim5 powinno powstać w wyniku ,,Iewolucji narodowej,'. Aby
polwać do Ę walki chłopskie masy ukraińskie, oUN prowadziła energiczne
szkolenie mlodzieży i dorosłych. Szkolenie opieralo się na wykazywaniu wrogiej
i szkodliwej działalności Polaków, Zydów czy Rosjan na tzw. zięmiach ukraiń-
skich. szeŹenie nienawiści bylo mottem tych szkoleń (podobne szkolenia są
plowadzone również współcześnie). Po|acy źlyjący natzw. zachodniej Ukrainie,
a także Ukraińcy nawołujący tę masy do pokojowej pracy, mieli być wyrzu-

] Zagadnienie skrajnego nacjonalizmu w Europie. polączonego z ideami socjalizmu. nazwanego
póŹniej w histońografii anglosaskiej nazizm€m. omawia autor w pub]jkacj j C.|ery dfs||ukc ne nurry
eurcpejskiego nacjonalizmu, Iw:] wymidn pal|iotyzmu i naĆjonalizn ' studia interdyscyPlina e.
pod red' j' Mi]usLiej' Koszalin 2009' s. 407^2l' Autor przeptowadza analizę porównawcfą wplywu
obu ideologii na powstanie wloskiego faszyzmu. a później nazizmu niemieckiego . hitleryzmu, na-
zizmu rosyjskiego - nafodowego bolszewizmu' czyli stalinizmu, oraz ukaińskiego integfalnego na-
cjonalizmu . banderyzmu.Znb- też,: Istotc! banderyznu, czjli ukr!]ińskiego nacjonatiznu, Iv,:] Reli.
gia polit,ka naró!1' Księga jubileuszo|,c! na 70.1etie ufodzi P rofesora Bogumita G rotta, KIaków
2010' s' 268.278. siłą napędową nazizmów byla nienawiść rasowa, klasowa bądź narodowa.

cęni, unicestwieni, czyli wymordowani w toku,,rewolucji narodowej''. Według

oUN, kocioł nienawiści musiał ciągle wrzeć. Dlatego też W latach hzydziestych

XX wieku tenoryści Z oUN, w któIego sklad weszła Uwo, mordowali działa-

czy polskich usiłujących normować stosunłi polsko-ukraińskie' Zamordowany
przez bojówkarzy oUN dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ Tadeusz

Hołówko czy ministel spraw węwnętrznych Bronisław Pieracki byli szczerymi
przyjaciółmi Ukraińców. Popełniali tylko ciągle ten sam błąd' Usiłowali roz-

brajać ukraińsko-nacjonalistyczną bombę. Tym samym wydali na siebie wyrok

śmierci, ponieważ oUN dążyła do ciąglego pobudzania i siania wrogości Ukra-

ińców do Polaków, czyli ,'obcych'', którzy zaję|i nie swoją, ukraińSką ziemię'

Takie nastawienie prezentowaly podziemne gazetki OUN i KPZU, prasa legalna,

nawet firmowana pzez umiarkowaną paltię UNDo' oIaZ poslowie na wiecach.

Wielu księży greckokatolickich, byłych żotnierzy i oficerów Ukraińskiej Atmii

Galicyjskiej lównież propagowało nienawiść do wszystkiego co polskie, a bi-

Skupi gręckokatoliccy Zę Lwowa i Przemyśla Zabronili wspólnych obchodów
świątecznych Z parafianami zymskokatolickimi, np. podczas święta Jordanu.

Szowinizm dotarł do wladz cerkwi glęckokatolickiej. W katedrze śW. Jura we

Lwowie oUN stworzyla salę zebrań i agitacji ' komunistycznej i nazistowskiej'
Przeprowadzono bojkot polskich szkól' profanowano polskie flagi i symbole'
grożono najbardziej aktywnym Polakom. Teren był coraz batdziej zastlaszony'
Polscy mieszkańcy tych Ziem już w latach tzydziestych widzięli, żę wladze
państwowe ich nie obronią. Podczas uroczystości ukraińskich' narodowych, ko-
ścielnych, rocznicowych propagowano nięnawiść. Było to szczęgólnie jasklawę

podczas tzw. święta mogił. Uroczyście obchodzono dzień śmierci olgi Bessanb,
członkini oUN przylapanej na szpiegostwie na rzęcz Sowietów. Powiesila się
w więzieniu, Zaś o Zbrodnię tę oskarżano wladze polskio, chociaż akulat Polacy
nię mięli w tym żadnego intęręsu. wręcz pŹeciwnie, liczyli na jej ZęZnania ob-
ciążające organizację. Raczej to oUN mogla być Zaintęresowana jej śmiercią'

Zb|lzająca się wojna dała nowę nadzieje ukraińskim nacjonalistom'
Liczyli na Zwycięstwo bliskiej im ideologicznie II] RZeSZy' wszak oUN byla
członkiem międzynalodówki faszystowskiej z siedzibą w StuttgarcieÓ.

Wojna impeńalistycznej III Rzeszy Z Polską Zastala oUN z przygoto-
waną kilkudziesięciotysięczną kadrą aktywistów oraz programem ,,rewolucji na-
rodowej'', w wyniku któIej miało powstać zjednoczone, niepodlegle i suWelenne

6 
Sprawozdanie z posiedzenia ''Zjazdu zagranjcznych narodowych socjalistów..w stutlgarcie

z 6 września 793'| |. z ldzia1ęm przedstawicieli oUN' [w:] w Poliszczuk, NacJonalizm ukraińŚki
w tlokumentach, cz. I. Integfaln, nacjonali.n ukruiński jako 1dmiana faszlzlnu. Dokunenty z za.
kresu zasad ideoloeicznlch i zaloźeń prołrumo\|Jch ndt:jo alizmu ukruińsłi?go' t' 3' Toronto 2002.
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państwo ukraińskie od wisłoka po Kaukaz. Struktury organizacyjne oUN zara-
zily jak bakteria7 nac.jonalizmem wszystkie olganizacje ukraińskie _ pouLyczne,
gospodarcze i oświatowe' Już w odezwie I Kongresu oUN Z l929 r', podpisanej
przez Mykolę Sciborskiego i Wołodymyra Martynca' czytamy: ,'Tylko calko.
wite usunięcie wszyStkich okupantów z ziem ukraińskich stworzy możliwości
dla szerokiego rozwoju Nacji Ukraińskiej w granicach wlasnego państwa [''']
W swej zewnętznej politycznej działalności Państwo Ukaińskie będzie d'ążyć
do osiągnięcia granic' obejmujących wszystkię ukmińskie terytoria etnoglaficz-
ne"3.

W 1939 r. nacjonaliści lznali, i:'e nadchodzi czas rewolucji, w wyni-
ku któĘ będą mogli przy pomocy III Rzeszy zbudować ukraińskie autorytame
państwo nacjonaliStyczne' Uklad Ribbentfop-Mołotow zaskoczył ich w czasie
pŹygotowań do lewolty w województwach południowo-wschodnich II RP jako
,'sojuszników'' lII RZęsZy' Hitlel nakazal wstrzymać ukraińską rebelię. Widząc,
żę sowiety nie wywiązują się z pżyjętych zobowiązań, czyli wkroczenta na
Kresy Wschodnie, l5 września 1939 r. wydał rozkaz wprowadzenia oUN do
walki. Rozkazy zostaly wydane, kurierzy ruszyli w teręn' w tym momencie,
l7 wrzęśnia, sowięci Zaatakowali Polskę. Nowe rozkazy o wstrzymaniu rebelii
nie mogły dotrzeć do wszystkich komórek terenowych oUN9' Zresztą nacjona-
liści ukraińscy nię czekali na wytycznę niemieckie. Przez ca|y wrzesień i paŹ'
dziemik 1939 r' mordowali polskich uchodŹców cywilnych, żołnierzy i ofice-
rów na tzw. Zachodniej Ukrainie' W myśl wytycznych niemieckich mordowano
i palono domy Polaków i Zydów. ,,Rewolucja nacjonalistyczna'' w l939 r. nie po.
wiodla się. Hitler, chcąc wynagrodzić działaczom oUN wielkię rozczarowanie,
25 września pozwolił im przekoczyć niemiecko-sowiecką granicę demarkacyjną
i scfuonić się pod skrzydIa lII RZesZy'0.

Na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich, naterenie Gęneral-
nego Gubemato$tWa, Ukraińcy' szczegó1nie inteligenci' uzyskali pozycję uprzy-
wilęjowaną w stosunku do Polaków: objęli szereg stanowisk w administracji i go-
spodarce, rugując Polaków i Zydów' Rozpoczęli ukrainizację ziemi chelmskiej,

1r ' tada.tn iect ingt i ,eBclctef iu intot luNa| ionalBoĄ' .LJkra i t1 ianNat ionąl ist isan!1the' ,or\a '

nic Sector" in Inter-war Easte Galida, Iv,: ITeror, Wat, Tfttdition. Studies in European Hi\toD,,
red. B. Mees, S.P. Koehne, Unley 200?.

" W Poliszczuk' Gor:ka prawda' Zb|o(1ni('.ość oUN.UPA (spowiedź Ukrdl'iĆdl' ToroDto - war-
szawa Ki jów. l995/ l997'  s '  95.
. K' Lzd^. ,, Musim, iĆl1 w) niŚ.C.}ć' nusimy oc.,ś.i( Ukrainę,,' I\\:] C ' Partacz, K' Lada, Polska
wobec ukraińskich dt!'.eń nieporlległościowvth w czasie II woj|l| światowŹj' Toruń 2oo4, s. 2]9
- 2 8 t .

)u Ihidem.s.281.
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zamojskiej i rzeszowskiej. Należy stwierdzić, że Ukraińcy weszli na drogę kola-

boracji z okupantem hitlerowskim i sowieckim' WywołaIo to szereg konfliktów

z Polskim Państwem Podziemnym. Jednocześnie Niemcy sZkolili kadrę policyj-

ną' Złożoną z nacjonalistów ukraińskich' w specja|nej szko|e policyjnej w Za-

kopanem. To jej absolwenci byli póŹniej siepaczami ze Służby BęZpieczeństwa

oUN. Postępowanie nacjonalistów ukraińskich musiało wywołać kontlakcję

polską, czyli wyroki śmielci sądóW kapturowych Polskiego Państwa Podziem-

nego.
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w |941 I. Zastał nacjona]istów

Z oUN już przygotowanych do budowy własnego państwa' Jego proklamowanie

wę Lwowie 30 częrwca ]94l I' Zostałojednak zanegowane przez Nięmców. Balr.

derowcy na kilka miesięcy weszli w stan konfrontacji z Niemcami' Wielu nacjo-

rralistów ukraińskich osadzono w obozach i więzieniach' Marzenia się rozwiały.

oUN podzięlona na dwie fiakcje (Stepana Bandery i Andrija Męlnyka) w cZęści

melnykowskiej da|ej współpracowala z Niemcami. Wywiadowczo-dywersyjne

bataliony ukraińskie ,,Nachtigall ' ' i, 'Roland'' zdążyłyjeszcze przeprowadzić we

Lwowie i innych miastach kresowych pogromy Zydów i polskięj inteligencji'
Tysiące mlodych Ukraińców wstąpiły do ukraińskiej policji pomoc-

niczej (Hilfepolizei). Wielu z nich wcześniej służyło jako milicjanci sowieccy.
pomagając im w depońowaniu Polaków na Syberię. Policja ta wzięła późnięj

udział w 1942 r. w likwidacji gett żydowskich: l2 000 policjantów ukaińskich
w służbię niemieckiej razefi z |400 Nięmcami wymordowało ponad 450 000
polskich Zydów na Wołyniu i Małopolsce Wschodniejl|. Bez ich udziału ten

holokaust byłby niemożliwy. UdZia} w masowym zabijaniu zydów Zmienił tych
policjantów moralnie; po dezercji wiosną l943 I. Stali Się kadlą UPAjuz z'apra-
wioną w mordach.
To doświadczęnię pozwoliło im póŹniej zamordować 20O 000 Po]aków i kil'
kadziesiąt tysięcy Ukraińców, którzy nie chcieli przyjąć nazistowskięj ideologii
i mętod stosowanych przez oUN-UPA'

Możemy stwierdzić, że głównym powodem ludobójStwa Polaków i Zy-
dów na Kresach Wschodnich przez OUN-UPA byIo dążenie do budowy jednoet-

nicznego, autorytamego państwa typu nazistowskiego. Genocidium atrox (czyli

ludobóistwo stlaszne, okutne) bylo możljwe dzięki wieloletniemu, czy nawet
wielopokoleniowemu' kształceniu Ukraińców przez radykalne paltie, głównię
oUN' w nięnawiści do ,'obcych', czy ,,okupantów'' |2. Ukaińskim nazistom uda-

.' T- snyder' Rekonstrukcja narodów' Polska' Ukraina' Litwa. Bialoruś 1569 1999. sejny 2006'
s .  180  i  n -
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ło się przeksztalcić chlopów ukraińskich w morderców. Plany ludobójstwa po raz
pierwszy oficjalnie skonkeryzowano na zjeźAzie za|oźlycielskim oUN w Wied.
niu w 1929r. Teoretycznie rozwinęla je stara gwardia oUN (później nazwana
frakcją Melnyka). Z chwilą wybuchu II wojny światowej zaistniały warunki' by
ounowcy mogli przystryić do realizacji programu. oto najwazniejsze założenia,
metody i okoliczności:

1. Dążenie do zbudowania autorytarnego, nazistowskiego państwa ukaiński
go na ziemiach należących do II RP;

2. PŹygotowanie przez oUN w duchu nienawiści do Polaków calej rzeszy
aktywu, zwolenników Ę organizacji, a nawet chłopów i mlodzieży;

3. Masowa kolaboracja z okupantem sowieckim i niemieckim;
4. Antypolskie nastawienie kolaboracyjnej pomocniczej policji ukaińskiej

w sfużbie niemierkiej, wcześniej biorącej udzia| w zag|adzie wieluset
tysięcy polskich Zydów;

5. chęć wielu Ukaińców do wzbogacenia się kosztem Polaków i Zydów
w warunkach wojennych;

6. zmasowana antypolska i antysemicka propaganda środowisk ukraińskic
zw iązany ch z ifiegralnym nacjonalizmem ukraińskim;

7' Wiara w propagandę aliancką' mówiącą o otworzeniu drugiego flontu na
Bałkanach i uderzeniu od poludnia w środek Europy;

8.P|aly zvtiązale z operacją ,'Burza'' i plany uderzenia z Lublina i Przemyśla
na Lwów w końcowej fazie wojny;

9 ' obawaprzed zajęciem Kresów Wschodnich przez Wojsko Polskie przyb
le z Zachodu (ak to nastąPilo w l919 I.);

l0' K|ęska wojsk Itr Rzeszy pod Stalingradem' czyli zwrot w wojnie na ko
Źyść zwiąZku Sowieckiego i aliantów (w tym Polski).

okoliczności te staly się podstawą decyzji podjętych na konferencji oUN
w lutyrn 1943 r. Ich wynikiem' zgodnie z linią polityczną i planami oUN, bylo
masowe ludobójstwo ludności polskiej' najpierrł na Wolyniu, a następnie w Ma.
lopolsce wschodniej. osobą bezpośrednio odpowiedzialną za podjęcie decyzji
zbrodni ludobójstwajest Mykoła Łebedz' kierujący oUN do sierpnia 1943 r.
Przed i w czasie mordowania Polaków OUN.B jednocześnie mordowala swoich
;,wrogów'' wewnątrz spoleczeństwa ukaińskiego, czyli zwolenników Melnyka
i Tarasa Bulby-Borowca. Mówią o tym dane opublikowane przez uklaiński IPN,
na podstawie badań trzech powiatÓw wolyńskich. Wykazały one, że w czasie

.. Nacjonaliści ukaińscy ,,okupantami'' (za.7lzoncami) nazy\łŃPo|?*ów i Rosjan' którzy miesz.
kali na _ ich zdaniem - 'rnacierzyŚtych ziemiach ukraińskich'''s' 1 80 i n.

II wojny światowej w tych trzech powiatach Wolynia zginęlo 5935 Ukraińców

z.ąt-ouN-ure, 1248 Ukaińców z rąk NKWD, 1225 Ukraińców z rąk nie-

mieckich, 32 Ukraińców z rąk polskich ,,nacjonalistów'''3.
Dokonywane przez dzia|aczy i apologetów oUN próby przerzucenia odpowie-

dzialności za wlasne zbrodnie na stronę polską są bezpodstawne. Podobnie jak

szukanie przyczyn ludobójstwa oUN-UPA w praktyce politycznej II RP. Ten

zarzut propagandyści OIJN wymyślili już w czasie II wojny światowej, a do dzi

siaj podtrzymują go apologeci i pogrobowcy ukaińskiego integralnego nacjona-

lizmu oraz nierzetelni, czasami po prosfu niedouczeni, historycy i publicyści.

13 T,ochę p,awĘ dlo mitośników ,UN-.]PA,,Myśl Polska'' 2008' nr 27-28.
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Dr Jacek E. Wilczur

Ho|okaust Żydów w wersji OUN-UPA

Zamiast wstępu

W dniu 6 czerwca 2009 roku staraniem Towirrzystwa Miłośników Lrtrl '
w'it i Kresów Poludniowo-Wschodnich RP. oddzialu w Kędzierzynie-KoŹlu.
zor.ganizowano już po raz SZóSty, obchody Dnla KuItur} Krcsowej' stłiętoWano
w (yol dniu XX.lecie istnienia i działalności oddziału TowarzyStwa Mi}ośnik(iw
l-vowa i Kręsów Połrrdniowo-Wschodnich w tym mieście.

obchody' o których mowa miały miejsce rv 65 rocznicę apogeunl
ludobóistwa dokonanego na Polakach. odwiecznych |nięszkańcach Kręs(iw
Wschodnich, a sprawcami zagłady były doskonale uzbrojone watahy orgunizir
cji Ukraińskich Nacjona|istów i jej łbrmacji zbrojnej _ tzw. Ukraińskiej Arnii
Powstańczej - UPA.

w cZaSie ufoczystości obchod(lw poświęconych epoce zagłady doktl-
nanej na Polakach kresowych przez ukraińskich skrajnych nacjonalistów przy
aktvwnym udziale zdziczalego chklpstwa ukraińskiego. wygłoszono pięć ll ir-
ukortych referatów przedstawiających Polski Holokaust tlokonany ukraińskini
rękanri rł'okresic od końca 1942I. do wiosny l947r'

Autolenr ref.eratu poświęconego udziałowi ukraińskich nacjonalist<iw-
-f.lszystóW w Zagładzie polskich Zydów był niżej podpisany' aktualnie i od wielu
Ilrt szef Zespołu Badawczego-Nirukowego do Spraw Zagłady Kresów Wschod-
nich RP.

Już po obchodach czerwcowych 2009 roku w Kędzierzynie-KoźItl
i w następstwie wygłoszonych wówczas ref.eratów. do Zespołu Badawczo-Na-
ukowego do Spraw Zagłady Kresów Wschodnich RP przekrrzano nowe bardzo
witżnę dla historykóW i badaczy intbrmacje, re|acje naocznych świadków orirz
osób. które z racji swoich funkcji w służbach informacyjno.wywiadowczych
zwz-AK na Kresach Wschodnich dysponowały bogatq wicdzą o dzia}alności
()UN.UPA. o współpr.acy tych formacji z niemieckini slużbami specja|nylni
- Abwehry i Siherheitsdienst, w zakresie zwalczania i l izycznej l ikwidacji lud-
ności polskiej i pozostałych przy życiuzydów.

Dla dobra sprawy, dla uściślenia wiedzy na temat wspóldziałaniu wy-
ntienionych tu niemieckich i ukraińskich służb specjalnych, wywiadowczych,
p|Zytoczymy kilka przykładów.
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Nazwiska, imiona, pseudonimy organizacyjne żyjących dotąd naszych informa-
tolów, nie ujawnimy, do czego zostaliśmy zobligowani a to ze względu na ich
osobiste bezpieczeństwo zwłaszcza, że kilku z nich żyje dotąd na Ukrainie Za.
chodniej i w Kijowie.

Owe przekazane nam informacje, po dokonaniu ich weryhkacji, zostaly
wprowadzone do pierwotnego tekstu referatu wygloszonego 6 czerwcaf009r,
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Zydów polskich mordowaly w latach minionej wojny wszystkie bez
wyjątku ukraińskie nacjonalistyczne ugrupowania i formacje bez względu na
różnice w zakresie nie ideologii, a taktyki. w zagładzie Zydów uczestniczyIy
pozain|nierzamibatalionów ',Nachtigal'' i ,,Roland'', milicji i policji ukraińskiej
w slużbie Niemców, formacje: Sicz Poleska na Polesiu i Wołyniu pod przywódz-
twem Andrija Melnyka (od końca roku 1 942 jako Ukaińska Armia Nacjonalno.
-Rewolucyjna), oddzialy polowe frakcji OUN Stepana Bandery, oddzialy nieza-
leżnych nacj onali st ów , oddzialy t.zw . S amoobrony.

Historycy, badacze dziejów drugiej wojny światowej, zy,t|aszcza
ci' którzy zajmują się od dziesiątków lat dziejami stosunków polsko-ukaiń-
skich' rolą ukraińskiego skajnego nacjonalizmu w zag|adzie ludności pol-
skiej i żydowskiej w latach 1939.1945' zgodni są w swoich ustaleniach:
- do najbardziej sfanatyzowanych, najbardziej okrutnych w prześladowaniach
swoich urojonych przeciwników, wrogów' najbardziej okrutnych w stosowaniu
techniki mordowania swoich ofiar _ Po|aków, żydów, ujętych partyzantów so.
wieckich, należeli nacjonaliści ukraińscy, litewscy, chorwaccy.

Jeżeli mowa o zbrodniach nacjonalistów ukaińskich, należy wymienić
najbardziej liczące się w zbrodniczej działalności formacje:

. bataliony specjalne ,,Nachtigall'' i ,,Roland'' pozostające w dyspozycji
wywiadu wojskowego wehrmachfu - Abwęhr. Uczestniczyly one
w zag;|adziefydlw we Lwowie i w innych miejscowościach na całych
Kresach Wschodnich RP,

. ukraińska milicja' przeksztalcona przez Niemców w ukaińską policję
pomocniczą _ I]kninische Hilfspolizei. Policja ta mordowala zydów
i Polaków od 194l r. do czasu przejścia w calości do UPA w 1943 r.

. oddzialy polowe obydwóch frakcji UPA - Maksyma Borowcia _ Tar
sa Bulby i Stepana Bandery

. pododdziały ochotniczej uknińskiej 14 Dywizji Grenadierów Waffen
SS Galizien' ukraińskie pułki policyjne SS

Nie wolno pominąć poważnego udziału w masowych zbrodniach na ludności
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polskiej i żydowskiej, dokonanych przez zdziczałe' lięZorganizowane chłopstwo

ukraińskie' na swoich polskich są iadach, nierzadko spowinowaconych więzami

rodTlnnyml.
hzed historykami, glównie polskimi, uknińskimi, żydowskimi' zajmu-

jącymi się dziejami drugiej wojny światowej, a Zwłaszcza dziejami' stosunków

panują"yctr na okupowanych Przez Niemców i Sowietów ziemiach polskich,
jako bodaj najważniejsze zadan\e uznać należy działania na rzecz dotalcia do

świadomości młodego i średniego pokolenia Ukaińców i Polaków i przekazanie

im prawdy o oUN.UPA, o ukraińskiej policji w slużbie Adolfa Hitlera, prawdy

o ukaińskiej ochotniczej 14 Dywizji Grenadierów SS, o ukraińskich pulkach

policyjnych SS.
Ukraińskiej młodzieży naireź.y przekazać prawdę o wymordowaniu

przez UPA kilkudziesięciu tysięcy UknińcÓw, sprzeciwiających się Zbrodniczej

łziałalności tej formacji. Historycy Zgodni są co do liczby Zamoldowanych
pzez UPA swoich rodaków Ukaińców _ nie mniej niż 40 tysięcy osób.

- 8 -

W dniu wybuchu wojny i napaści niemieckiej na swojego sowieckiego
sojusznika, f2 czerwca 1941 r., do akcji zbrojnej u boku hitlerowskiego Wehr-

machtu weszly podporządkowane wywiadowi wojskowemu - Abwebr, formacje

ukaińskiego nacjonalizmu, bataliony ,,Nachtigall'' i ,,Roland''. Z ramienia oUN

batalionem,,Nachtigall'' dowodził Roman Szuchewycz, późl\ejszy generał

i komęndant UPA, pseudonim Taras czuprynka' Stronę niemiecĘ prezentowal

Theodor oberliinder, specjalista od spraw Wschodu, wspólpracownik Abwehry.
w sklad Zgrupowania podporządkowanego politycznie oberliinderowi

wchoclziły poza batalionami ',Nachtigall'' i ,,Roland'', jednostki Geheime Feld.
polizei _ Tajnej Policji Polowej wehrmachtu, nazywanej w języku potocznym

Gestapo Wehrmachtu, oraz licząca kilkadziesiąt osób grupa Abwehry II. Jed-
nostki te dzialaly w skladzie 49 Korpusu Górskiego, dowodzonego przez gene.

rala Ludwika Kiiblera.
30 czerwca, jako pierwsza jednostka wehrmachtu, wkoczyła do Lwo.

wa grupa dywersyjna Oberliindera z ukaińskim batalionem ,,Nachtigall'' i bo.
jówkami oUN,wyprz edzając o 7 godzin wejście regularnych jednostek wehr-
machtu.

W dniu' w którym do Lwowa wkocryli Niemcy, cywile ukaińscy
z żófto.błękitnymi opaskami na rękawach, od wczesnego rana wylapywali
wszystkich znajdujących się na ulicach Zydów, innych wywlekano z domów'
Zydów, w tym kobięty, bito pałkami, żelaznymi pętami, masakowano nożami
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i' siekierami. Bardzo szybko trotuary i jezdnie pokryły się rannymi i trupami
Zydów, w tym i żydowskich dzieci. Niemowlętom żydowskim rozbijano głowy
o ściany domów i latarnie. Niemieccy żołnierze przyg.|ądali się tym scenom nie
reagując, oficerowie wehrmachtu zachęcali Ukaińców do pastwienia się nad
ujętymi Zydami i do zabijania ich.

Z zeznań |tcztlych świadków wydarzeń czerwcowych 1941 roku, Zydów
i Polaków, którym udalo się przeźyć niemiecką okupację i ukaińskie pogromy,
Z bogatej dokumentacji źIódłowej wynika, że żolnierze batalionu ,,Nachtigall''
uczestniczyli, wespół z bojówkarzami ukraińskimi i z motłochem żądnym krwi
i labunku, w pogromach we Lwowie w ciągu pierwszych dni po zajęciu miasta
przez Niemców.

w czasie tych pielwszych pogromów, z rąk ukaińskich śmierć męczeń-
ską poniosło kilka tysięcy Zydów, o wiele więcej zostało okaleczonych, doznało
kalectwa. Innych, tlum Ukraińców, zawlókl do koszar przy ulicy famarstynow-
skiej, gdzie bitych, torturowanych Zydów zmuszano do wykopania na dziedzińcu
ogromnego dołu i wrzucenia do niego kilku tysięcy cial ludzi wymordowanych
przez NKWD w ostatnim okesie plzed ucieczką sowietów ze Lwowa. Podobnę
sceny rniały miejsce w więzieniach Lwowa przy ulicach Łąckiego i w ,,Brygid.
kach" przy ulicy Kazimierzowskiej. W c zasie kted,y Zydzi wykonywali te prace,
Ukraińcy rozstrzeliwali ich, mordowali tępymi narzędziarni.

Akcja rozpoczęta przez Ukraińców 30 czerwca 1941 roku trwala do
3lipca. oblicza się, że Uknińcy zamordowali wówczas ok.7 tysięcy Zydów.
z tych pierwszych dni pogromów ludności żydowskiej ptzez |Jkraińclw przy
udziale żołnierzy batalionu ,,Nachtigal'' w rniejscach torturowania i mordowania
Zydów lwowskich, zachowały się do dziś fotografie, wykonane przez samych
Ukraińców i przez Niemców.
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Zydów polskich oraz Zydów zwozonychdo ośrodków zagłady na oku.
powanych ziemiach polskich z innych kmjów europejskich, mordowaly wspólnie
z Niemcami wszystkie bez wyjątku ukaińskie nacjonalistyczne ugrupowania,
zarówno ugnrpowania umundurowane, jak i ugnrpowania nie mające w sensie
formalnym statusu policji, wojska.

W zag|adzie ZydÓw uczestniczyly formacje: żołnierze ukaińskich ba-
talionów ,,Nachtigall'' i ,'Roland''' podporządkowane wywiadowi wehrmachtu
_ Abwęhr, ukraińska milicja, przękształcona przez Niemców w ukraińską policję
pomocniczą _ Ukrainische Hilfspolizei, oddzia|y partyzanckie Siczy Poleskiej
na Polesiu i Wołyniu pod przywództwem Andrija Melnyka _ kornendanta llkra-

fo f \

ińskiej organizacji Wojskowej (od końca roku 1942 jŃo LTkraińska Armia Na-

cionalno-Rewolucyjna), wszystkie oddzialy partyzanckie oUN, oddziały frakcji

oUN Stepana Bandery, oddzialy niezależnych nacjonalistów, t.Zw' Samooblony'

podporządkowane UPA na Wołyniu i na calych Kresach poludniowo-wschod-

nich RP.
Ukaińscy wachmani w niemieckich ośrodkach zagłady, obozach kon-

centracyjnych, w t.zw. policyjnych obozach placy, którc byly w Źeczywistości

obozami zagłady, uczestniczyli aktywnie w zag|adz\eZydów polskich i Zydów

sprowadzanych z okupowanych i uzależnionych od Nięmców krajów europęJ-

skich. obozów zaglady i filii obozowych, w których ukaińscy wachmani wespół

z Niemcami dokonywali Zag|ady zydów' było na okupowanych ziemiach pol-

skich bardzo dużo, dla zobrazowania sytuacji przedstawiamy niektóre z nich:

SS-Sonderkommando Bełżęc (Dienststelle Bełżec der Waffen SS)

fuŃcjonował w okręsie od l listopada 194l r. do 30 czerwca |943 t. Załoga

składała się z ok' 30 SS.manów Niemców i ok. 200 wachmanów _ Ukraińców,

uczęstniczących we wszystkich fazach zag|ady więźnidw _ Zydów, Polaków,

jeńców radzieckich. W okesie początkowym istnienia obozu czynne były trzy

komory gazowe, Zasilane gazami spalinowymi, w późniejszym okresie Niem.

cy wybudowali jeszczę kilka komór. WięŹniów tlacono masowo w egzekucjach

strzałowych i w komorach gazowych.
Do ośrodka zagłady w Bełżcu Niemcy skierowali ponad 500 tysięcy obywateli

polskich pochodzenia żydowskiego, w tym ok. 300 tys. Z dystryktu Galicja oraz

transpońy ludności żydowskiej z Austrii, Grecji, Belgii, Czechosłowacji' Danii'

Holandii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, węgier. W Bełżcu moldowano rów.

nież Polaków przywożonych Z pobliskich miejscowości i ze Lwowa, głównie

za udzielanie pomo cy iydom' za przynależność do organizacji konspiracyjnych.

oblicza się, że ogółem Niemcy przy współudziale Ukraińców zamordowali

w Bełżcu ok. 600 tysięcy osób.
W pamięci zbiorowej Zydów lwowskich i z innych miejscowości

w Galicji pozostał do dziś obraz słynnego obozu Janowskiego SS, piekła ziem.

skiego, którę na trwalę pozostanie w ludzkiej pamięci i w litęIaturze dokumentu,

w opublikowanych po wojnie wspomnieniach nielicznych ocalonych.

Der SS - und Polizei Fuhrcr im Distrikt Galizien Zwargsarbeitslager in

Lemberg utworzony Zostal w paździemiku 194l roku na północno-zachodnim

przedmieściu Lwowa i miał od samego początku istnienia straszliwe znacz'enie.

Zwożono fu Zydów z całej Galicji a ponadto zwożono
UsA i w. Brytanii, których wojna zastała w Euopi€.
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Więźniowie _Zydzi zatrudniani byli w zakładach pracy na rzecz armii niemiec.
kiej. Zydów
mordowano kazdego dnia, bez wyjątku, a okrucieństwo SS-manów Niemców
i ukraińskich wachmanów przekaczało ludzkie wyobrazenie. Egzekucje odby.
wały się w trzech miejscach _ u podnóża góry Kortumówka, obok Góry Zamko-
wej przy Cytadeli, w lęsie Lesienickim na wschód od dzielnicv Łvczaków.

wedtug obliczeń historyków. przrz obóz we Lwowń pizeszlo 300 do
400 tysięcy ludzi. Uratowalo się od śmierci za|edwie kilkadziesńt osób.
Wedlug obliczeń historyków, zajmujqcych się histońą niemieckich obozów
zaglady, w okresie funkcjonowania Konzentrazionslager Lublin na Majdanku
zamordowanych Zostalo ok. 3ó0 tys. ludzi pochodzących z 22 Yłajów Elltopy.
Dokładnego bilansu strat ludzkich w tym obozie nie udało się ustalić. bowiem
Niemcy zniszczyli przed ucieczką dokumentację. a część dokumentów wywieŹ-
li. obóz funkcjonował odjesieni |94| r. do 22 |ipca 1944 r.

Ukraińska policja pomocnicza uczestniczyła aktywnie w organlzowa-
nych przez Niemców obławach na Zydów i Polaków wywożonych do Majdanka.
Największą ilość zamordowanych przez Niemców i Ukraińców stanowiti Zydzi
i Polacy, kolejną grupą zgladzonych stanowili jeńcy radzieccy.

Pieklem ziemskim byt obóz zagłady _ Ss KonzentrazionslaAer Krakau.
.Plaszów usyfuowany w dzielnicy Kraków _ Podgórze' okeślony w-pi".*szym
okresie istnienia jako ,,Albeitslagel'', administrowany przez SS' W óbozie tym
p-rzeby]vali Zydzi z Po|sK, Węgier, Rumunii i z innych kajów oraz Polacy.
Więźniowie traktowani byli w sposÓb wyjątkowo okrutny. zalogę obozu sta.
nowilo ok. 600 ss-manów Niemców oraz SS-mani Ukraińcy, Litwini, Łotysze,
Rumuni.
oblicza się, ze przez obÓz w Plaszowie przeszlo 150 tys. ludzi z czego 80 tys'
zostało zamordowanych.Z zeznań świadków, którym udalo się przeżyi wynika,
że ukaińscy wachmani mieli szczegóhy udzial w męczeńs twie.więźniów _iv-
dów. Spośród zamordowanych w Płaszowie' Zydzi stanowili najwi.kszą grupę.

W ośrodku zaglady SS Sonderkommando Sobibór Niemoy przy
wspóludziale ukaińskiej zalogi zamordowali w okresie fuŃcionowanra obozu
od wiosny 1942 r' do jesieni 1943 toku 250 tys. ludzi. ośrodek w Sobiborze
przeznaczony by| do eksterminacji zydów, których zwożono tu glównie z lu.
belszczyzny, a w następnym okesie z dystryktu Galicji. Poza żydami polskimi,
w Sobiborze ginęli żydzi przywożeni tu w transportacń z Austrii, Niemi]ęc, r.ran.
cji' Holandii, Belgii' Węgier, Rumunii, Czech'
W pierwszym okesie funkcjonowania ośrodka w Sobiborze. więźniów mor-

dowano Przez rozstrzeliwanie, a po wybudowaniu komór gazowych' więźniów
wprost z rampy kolejowej kierowano do komór.
w Sobiborze zamordowano pewną, nie ustaloną ilość Polaków, w tym w lutym
I 943 roku zamordowano caly transport dzieci polskich z ZamojszczyzrLy .

Załogę SS Sonderkommando Sobibór stanowiło ok. 30 ss-manów
Nięmców oraz l00 do 150 wachmanów Ukaińców, których cechowalo szcze.
gólne okrucieństwo.
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Ukraińcy wchodzili w skład załogi największego po KL Auschwitz -

Birkenau w oświęcimiu _ Brzezincę ośrodka zagłady w Treblince II w obecnym
województwie Mazowieckim. W okresie funkcjonowania tego ss-Sonder Kom-
mando Treblinka Zamoldowano tu ok. 750 tys. ludzi, głównie Zydów polskich
orazZydów ptzywożonych z okupowanej przez
Niemców Europy, m.in' z Austrii' Belgii, Czech i Slowacji, Francji, Grecji, Ju.
goslawii, Niemiec, ZSRR. okucieństwo ukaińskich wachmanów wchodzących
w skład zatogi obozowej, stosowane wobec idących na śmierć do komór ga-
zowych Zydów polskich i europejskich' zostało opisane w tysiącach aftykulów
i w setkach publikacji książkowych. Istnieje bogata bibliografia tych publikacji.

Bodaj najwar:żniejszą publikacją odnoszącą się do zbrodni ludobójstwa
dokonanej w Tleblince przez Niemców pŹy udziale UkaińcÓw' jęst dwuna.
stotomowe wydawnictwo angielsko i hebrajsko języczne _ pelny stenogram
procesu sądowego w Jelozolimie' Iwana Demianiuka, ukraińskiego wachmana
w Tręblince. Publikacja ta liczy łącznie l3.872 stron druku.

W miesiącu lutym l98ó roku wladze sądowe USA przekazaly proku-
raturze państwa Izrael zamieszkalego po wojnie w UsA Ukaińca Iwana Dę-
mianiuka' któremu prokuratura izraelska stawiała Zarzut uczesrnictwa' po prze.
szkoleniu w ośrodku SS w Trawnikach na Lubelszczyźnie, w masowej zagladzie
Zydów w SS.Sonderkommando TrebliŃa. Na prośbę władz Izraela skierowaną
do wtaściwych wladz polskich o udzielenie pomocy prawnej, Glówna Komisja
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce powolała zespół spośród swoich pra-
cowników w celu poszukiwania dokumentów i świadków. Zespół tęn Zajmował
się splawą Iwana Demianiuka i zalogi w Treblince przez pięć lat.

W trakcie prowadzenia poszukiwań dowodów, świadków naocznych
wydarzeń związanych Z funkcjonowaniem ośrodka zaglady w Treblince' ujaw-
niono wiele faktów ' szczr,gó|6w , potwierdzających aktywny udział uknińskich
wachmanów w zadawaniu cieĘień skazanym na śmierć zydom i udział tych
wachmanów w zasładzie'
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Niemcy - SS mani pełnili w Treblince I i w Treblince II funkcje kie-
rownicze, zaloga obozów składała się z ukraińskich wachmanów, którzy slynęli
Z okrucieństwa.

W likwidacji powstania żydowskiego w getcie warszawskim w kwiet-
niu 1943r. uczestniczył obok Niemców jeden oddział szkoly SS w Trawnikach,
t.zw. Askafly, ,,Trawniki.Miinner'', a w składzie tego oddzialu byli Ukraińcy
a ponadto Łotysze i folksdojcze.

W dniu 25 kwietnia 1988 roku Sąd okręgowy w Jerozolimie ogłosil
wyrok w sprawie Iwana Demianiuka, ukaińskiego SS-mana' czlonka załogi nie.
mieckiego obozu m asovlej zag|ady Zydów w Treblince na Mazowszu, w Polsce:
kara śmierci za udzial w ludobójsrwie na narodzie żydowskim. Demianiuk od.
wołal się od tego wyroku do Sądu Najwyi'szego lzxae|a.

W sierpniu 199l roku nastąlil upadek Związku Radzieckiego.24 Sierp.
nia tegoż roku Rada Najwyższa Ukainy proklamowała pehtą niepodległość
i zdelegalizowala partię komunistyczną . Zmiuie zasadńczsj ulegla sytuacja Po-
lityczna, gospodarcza, militama. Nie tylko na wschodzie Europy, ale na calym
świecie.

Mozna uznać, że nie było to przypadkiem, że Sąd Najwyższy Izraela
w lipcu 1993 r. uchylil wyrok śmierci, wydany Przez sąd okęgowy w Jero.
zolimie i polecil zwolnić z więzienia Iwana
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Demianiuka. Sąd Najwyższy nie uznal Demianiuka za niewinnego, ale obciążyl
prokuraturę izraelską o to, że nie zdołala dostarczyć sądowi niezbitych dowodów
jego tożsamości i winy.

Sprawiedliwość to problem złożony i baldzo skomplikowany.
hawo _ prawem a polityka - polityĘ.

werdykt sądu Najwyższego spotkał się ze sprzeciwami i oburzeniem wśród spo-
|eczności lzraela, zwłaszcza w środowiskach Zydów wywodzących się z Klesów
Wschodnich RP i ich Dotomstwa.
Tych żydów, ltórzy nie zapomnieli i nie zaponmą i któtzy fie ptznbaczą, po.
dobnie jak my, Polacy.

W marcu 1943 r. kierownictw OUN-UPA wezwa|o calą ulaaińską po-
ticję do porzucenia slużby na rzecz Niemiec i przejścia do lasu pod dowódz-
two UPA. wskutek tego wezwania, ponad 4 tysiące policjantów uhaińskich
z uzbrojeniem i petnym wyposażeniem zasiliło w sposób znacząpy istniejące
już oddziały zbrojne UPA. Spośród owych ok. 4.500 policjantów zdecydowana
większość uczestniczyla po 30 czerwca 194| r. i aiL do dezercji ze slużby d|a

24 25

Niemców w zag|adzie Zydów na Kresach Wschodnich RP, we wschodnich po.

*iutu"t' n^.'o-*oczyzńy i Lubelszczyzny, uczesmiczyła w zagładzie PolakÓw

na tych samych terenach.
Nazajutrz po odzyskaniu przez naród polski niepodleglości w 1990 r.'

ukraińscy nacjonatisci na tłrainie, w Kanadzie, USA, w Polsce podjęli na gi

gunty."ną stulę uk"1ę, któĘ cele są widoczne jak na dloni i skuteczne. oto owe

cele:
. za|rzeć w świadomości spoleczeństwa polskiego, Zwłaszcza wśród

młodego pokolenia Polaków prawdę o ludobójstwie, którego ofiarami

byili iydzi' Polacy oraz Ukaińcy a sprawcami ukraińska policja

pomo"nicza w s|użbie niemieckiej, oddziały polowe OUN.UPA

a szczególnie jej slużba specjatna - Służba bezpeĘ. Formacje te zapi-

saly siiw pamiici Polaków, żydów, w pamięci Czechów_osiadłych

na Woiyniu okrucieństwem, którego nie znała wcześniej Europa na

Drze sbzeni wieków.
. jrzedstawić spoleczeństwu polskiemu, ukraińskiemu' opinii światowej

dokładnie zJałszowany obraz UPAjako formacji rzekomo walczącej

jedynie z Niemcarni i z sowiecką partyzantką o ni19a|s]1 tltrralna
. wyiorzystując klimat polityczny w Europie iw świecie.ikompletną

niewiedzę ńaZachodzie o istocie, o ludobÓjczym chalakterze oUN
.UPA, wystawiać Polakom rachunki rzekomych krzywd, żądać od

szkodowń i zadość llczynielia za Źekome straty poniesione z winy

Polaków' za wysiedlenia tudności ukraińskiej ze wschodnich rejonów

Polski, za pobyt w obozie w Jaworznie'
. przemilczee totanie udział ukraińskich formacji wojskowych i policyj

nych w eksterminacji Zydów i Polaków.
Zupehie niedawno, w twietniu br. pub|icysta jednej z najpoważniej.

szych gazei codziennych określił w swoim altykule ru,ezie dokonywane przez

UńA ni bezbronnej ludności polskiej terminem ,,polsko-ukraińska wojna chlop-

ska'. Oznaczać to miatoby, źp przeciw barc|zo dużej ilości oddzialów polowych

UPA, doskonate uzbĄonych, wyposłżonych i dobrze wyszkolonych w dziele

mordowania' polska ludność cywilna była w stanie wystawić taĘ samą lub po.

dobną silę, że wieś polska naparlnięta przez uzbrojone po zęby hordy, dorówny-

wała im podobną siłą ognia. 
. E.

Rzeczywistość byta zupehrie inna. wsie polskie byly bezbronne'

a lzadkie punkty polskiej wiejskiej samoobrony !r.sr.11atv 
niklą siłą ognia'

a w sklad 
-tej 

Samoobrony wchodzili najczęściej nieletni chlopcy i starcy.



Twierdzenie o rzekomej ,,Polsko.ukaińskiej wojnie chlopskiej,' jest w pełni faŁ
szywe i zamierzone.

Zbrodnie ludobójstwa dokonane przez Niemców, przez Wehrmacht,
róźne formacje policji
niemieckiej' a zw|aszcza prz'ez SS i oslawione Einsatzgnrppen zostaly w miarę
dokladnie rozpoznane, zewidencjonowane, opisane w setkach ksiązek, w tysią.
cach artykulów publicystycznych w świecie. Zbrodnie te zostaly przebadane
i opisane nie tylko przez
Polaków i Zydów' historyków, badaczy dziejów drugiej wojny światowej, nie-
mieckiej okupacji Polski' Ukrainy, Bialorusi, innych państw europejskich. Ba-
daniami problemów związanych z epoką zaglady zajmują się żydowskie i pol-
Skie instytuty naukowe' Autorami baldzo wartościowych publikacji są historycy
Niemcy. Amerykanie. Anglicy, Francuzi.

Natomiast z przyczyn, których nie sposób zrozumieć, trwa milczenie ze
strony liczących się w świecie instytutów naukowych' w tym i w Polsce o udzia-
le ukaińskich nacjonalistów, wyznawców doktryny Dmytro Doncowa, ukaiń-
skiego Adolfa Hitlera, w zag|adzie Zydów polskich na Kresach Wschodnich RP,
o udziale niezorganizowanego, zdziczalego chlopstwa ukraińskiego w grabieży
i zbrodniach dokonanych na Zydach. Trwa totalne milczenie o udziale ukaiń-
skich fanatycznych wyznawców ideologii OUN-UPA w masowym mordowaniu
wspólnie Z Nięmcami i we własnym zakresie, Zydów polskich na okupowanej
Rzeszowszczyź :e i Lubelszczyźnie. Niektóre wielotomowe encyklopedie publi-
kowane w niepodleglej Polsce po 1990 r. spelniając oczekiwania' a najpewniej
i źądania polityków i politykierów, a również dostosowując się do aktualnych
zapotrzebowań politycznych, stosują świadome przernilczenia i ewidentne zafal.
szowania na temat ideologii' praktyki' celów sbategicznych oI]N.UPA.

w żadnej z wydanych w Polsce po 1990 roku encyklopedii nie stosu-
je się terminu ,,Holokaust'' w haslach odnoszących się do udziału oUN-UPA
w zag|adzie Zydów polskich i Polaków. W encyklopediach, o których mowa,
nie można zlaleźć informacji o nieznanym w naszej cywilizacji okrucieństwie
Ukraińców, realizatorów programu Adolfa Hitlera i Dmybo Doncowa.

W encyklopediach polskich, w kaju, który w latach drugiej wojny
światowej był największym cmentarzyskiem EuIoPy' odnotowuje się w sposób
bardzo oszczędny problem rzezi Polaków na Wołyniu i na całych Kresach Polu.
dniowo-Wschodnich RP, dokonywanych przez OUN-UPA. Trwa kompletne mil-
czenie na temat wspófudziału ukaińskich formacji policyjnych i wojskowych,
bojówek otaz zdziczalego chlopstwa ukraińskiego ale i ukraińskich mieszczan,
w Holokauście Zydów Polskich.
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w ostatnich latach i aż do dziś zdarza się od czasu do czasu, żE altoIzy
publikacji prasowych, pisząc o epoce zaglady ludności polskiej na Wolyniu i na

catych Kresach Wschodnich RP, stosują formę relatywizacji w opisach dzialań

UPA i dzialań obronnych Armii Krajowej i Polskiej Samoobrony.
Jesteśmy świadkami ukainizacji różnych polskich instytucji' w tym

państwowych, samorządowych, poniektórych wyższych uczelni, przejmowanla

przez Ukraińców spoza Polski istotnych funkcji.

- ó .

W falszowaniu historii wydarzeń związartych z zagładą polskich Zy-

dów i zagładą PolakÓw rękami ukaińskich nacjonalistów, wyznających

ideologię hitlerowską, w zacieraniu prawdy o polskim i żydowskim Holokau-

ście realizowanym wspólnie przez Niemców i Ukaińców, celują poszczególni
publicyści w Polsce.

Do dnia, w którym odbywa się nasza sesja naukowo-historyczna,
prawdę o zbrodniach
łokonanych wspólnie z Niemcami na żydach i Polakach przez ukraińskie ugru-
powania i formacje skrajnego nacjonalizmu' glównie przez oUN-UPA' głoszą
Polacy' polscy historycy, badacze, autorzy wspomnień, a na Ukainie gloszą tę
prawdę jedynie organizacje antyfaszystowskie, stowa.rzyszenia weteranów dru-
giej wojny światowej.

O zbrodniach ludobójstwa dokonanych rla Zydach, Polakach, żolnier.
zach radzieckich przez ukaińskie formacje, ugrupowania wyznające i realizują-
ce ideologię Adolfa Hitlera i SS, milczą, jak dotąd instytucje państwowe i insty-
tuty żydowskie i polskie, zajmujące się dziejami drugiej wojny światowej.

W ciągu pięciu lat zajmowania się splawą Iwana Demianiuka' cłówna
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przekazala plokuratuŹe lzra-
ęla 6l l kalt dokumentów odnoszących się do sprawy Treblinki i Demianiuka.

Na Zachodzie świata panuje totalne milczenie na temat udzialu Ukra-
iitców w zagładzieZydów polskich i europejskich, w zagładzie ok. 200 tys. Po-
laków. Do bardzo rzadkich przypadków zaliczyć rc|ezy doskonale opracowanie
z l99O r. dr Sbmuela Spectora z jerozolimskiego instytutu Yad Vashem zatytu-
łowane ,,The Holocaust of Volhynian Jews 1941 - 19.|4''.

Akfualnie i od wielu lat w niepodleglej Ukrainie wladze państwowe,
urzędy, instyfucje, samorządy lokalne stawiają pomniki sprawcom zagłady zy-
dów' Polaków i Ukraińców - mordercom z UPA i z innych formacji skajnego
ukraińskiego nacjonalizmu i faszyzmu. W miejscach publicznych, w palkach,
na skwerach, na murach gmachów publicznych montuje się tablice pamiątkowe



ku czci IjPA, a najwybitniejszych przywÓdców zbrodniczych formacji okeśla
się mianem ,,bohaterów narodowych Ukainy''. Tej dzialalności patronują naj-
wyższe władze Ukainy Z plezydentem państwa Juszczenką na częlę, patronuje
ukraiński Kościół Grecko _ Katolicki, ten sam' który w latach wojny i zagłady
zachęcal do mordow ania Zydów i Polaków, ten Sam, który poświęcal siekiery,
noże i broń palną hord UPA.

Dziś, po latach śledztw, poszukiwań dokumentów, świadków' nię ule-
ga wątpliwości to' ze bęz udziału i pomocy ze strony Ukaińców, niemożliwe
byłoby przeprowadzenie przez Niemców ogromnej operacji zag|ady Żydów la
Kresach Wscbodnich RP, a już na pewno nie byłoby możliwe przeprowadzenie

Ę operacji w tak kótkim czasię.

w samym centrum miasta czortkowa, które to miasto stanowilo w dzie-
jach Polski w epoce Królewskiej Rzeczypospolitej, pod zabolami, w latach mię-
dzywojennych i w okesie dwóch okupacji przez ludobójcze imperia sowieckie
i niemięcko-hitlerowskie, bastion polskości, patriotyzmu, męczeństwa i boha-
terstwa, hitlerowska Abwehra i wywiad oUN.UPA powolały do życia wspólną
silną rezydenturę. Celem działalności tE lezydentury bylo zwalczanie Polskiej
Samoobrony, Armii Krajowej i sowieckiej partyzantki, wyłapywanie i mordo-
wanie ukrywających się Zydów.

Abwefuę prezentował hauptman Erich Grynberg, OUN-UPA funkcjonanusz
służb specjalnych oUN, występujący pod nazwiskiem (pseudonimem?) stiepan
Werhowatyj.

w Kostopolu na wolyniu funkcjonowała gnrpa robocza w skład któIej
wchodzili przedstawiciele OUN.UPA' Abwehry i miejscowej żandarmerii. Sze-
fem tej grupy z ramienia władz policyjnych i wojskowych, byl hauptman Karl
Schneider poslugujący się również nazwiskiem Heinrich Grossman, przedsta-
wicielem lokalnej organizacji OUN-UPA był Mykoła Hajduk, którego Niemcy
tytulowali,,Her majoa'.

od pierwszych dni sĘcznia 1943r' w mieścię powiatowym Rohatyn
w województwie lwowskim funtcjonował przedstawiciel wywiadu oUN _ Wa-
syl Juszczento, który utrzymywał aż do stycznia l944r. kontakty lob ocze z re.
Zydentem Abwęhry w stopniu lejtnanta, występującym pod nazwiskiem Richard
Bauer.
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Jak zostało ustalone pzez wywiad AK, obydwaj powyżej wymienlenl

uzgadniali wspólne dzialania plzeciw oddzialom partyzanckim AK na terenie

powiatu rohatyńskiego, przeciw ukrywającym się po wsiach Zydom, których

mordowano w pobliskich zagajnikach i lasach.
Podobna grupa Abwęhra.oUN.UPA funkcjonowala w Bftezanach'

w województwie tamopolskim. Z przyczyn nie ustalonych przez służbę wywia.

du AK, w grupie kilkakrotnie następowały zmi'any na szczeblu szefów. Grupa

zBrzęZan zdo|a|awykryć w pobliskich lasach i wsiach około 80 Zydów, których
na miejscu rozstrzelano.

W lutym 19,14r., po kilku niepowodzeniach w zwalczaniu polskiego

Podziemia, grupę rozwiązano. Nię udalo się ustalić nazwisk funkcjonariuszy
Abwehry' natomiast ustalono nazwisko pzędstawiciela pierwszej ekipy oUN.
-UPA. Byl nim Hryhoryj Mohryj.

W Kamionce Strumiłowej w województwie lwowskim, w skład grupy

roboczej Abwehra-oUN.UPA wchodziło dwóch Niemców: Wolfgang _ imienia
nie ustalono, oIaZ z ramienia OUN.UPA Wołodymyr Starun. Ekspozyfura w Ka-
mionce strumilowęj zajmowala się m.in. sporządzaniem i stałym uzupełnianiem
list Polaków przeznaczonych w pierwszej kolejności do wysyłania do obozów
koncentracyjnych, lub do fizycznej likwidacji na miejscu.

Grupa operacyjna funkcjonująca w Kamionce Strumiłowej, organizo-
wała oblawy we wsiach powiatu i w lasach, w poszukiwaniu ukrywających się
Zydów, których mordowano na miejscu oraz przeciw nielicznym w owym czasie
placówkom Polskiej Samoobrony.
Na czele grupy roboczej stał funkcjonariusz ordnungspolizei' w stopniu lejtnan.
ta występujący pod nazwiskiem wolfgang Schreiber, a ze strony oUN _ ołeh
Prochidnyj.

w stolicy wołynia Równem, dwóch przedstawicieli sluźb specjalnych
oUN-UPA: Hryhońj HoIbacZ olaz Mykola Janyszyn we wspóIpracy z przedsta.
wicięlami niemieckiej policji porządkowej _ ordnungspolizei, obęrlejtnantem
występującym pod nazwiskięm Karl Schweitzęr, ustalali plany dozbrajania pla.
cówek gamizonowych oIaZ oddziałów polowych UPAw broń, amunicję, obuwie
wojskowe, koce' konselwy mięsnę, lękarstwa.

Wspólpraca ta w Zakesie mordowania Polaków i żydów , krórych wy-
łapywano w lasach' po wsiach, w bunkrach leśnych trwala w okresie od jesieni
l943r. do pierwszych dni l9zl4r., kiedy to K. Schweitzer zginął od kuli sowiec-
kich partyzantówl.

l wszystkie przytoczone fakty .lotyczące współpracy Abwehry ze słuzbami specJalnymi oUN-
-UPA. znajdują się w posiadaniu zespołu Badawczo.Naukowego do spraw Zagłady Klesów
Wschodnich RP.



W roku 2009 władze USA zwróciły się do trzech europejskich państw
_ do Polski, Ukrainy i Niemiec z propozycją przekazania im w celu osądzenia'
Iwana Demianiuka' Ukaińca czlonka zalogi SS w dwóch co najmniej ośIodkach
zag|ady Zydów polskich i z innych okupowanych państw europejskich.

Władze niepodległej Polski odmówiły przyjęcię Demianiuka, tak samo
postąriła niepodległa Ukraina. Zgodę na przyjęcie i osądzenie Demianiuka wy.
razlly w1Ladze Republiki Federalnej Niemiec. Znamienne a zarazem haniebnę
stanowisko wladz polskich oraz władz Ukrainy dla znawców ploblemu jest zro-
zumiałe. Odmowa Polski i Ukrainy ma podłoże polityczne, uzależnione jest od
uwarunkowań i uzależnień politycznych i nie tylko' Polski i Ukrainy.

Aktualnie toczy się w Monachium w RFN proces Iwana Demianiuka,
drugi kolejny po procesie przed sądem izraelskim w Jerozolimię w 1987 roku,.

Iwan Demianiuk nie byl czlonkiem UPA, ale w mundurze zbrod\|częj
fbrmacji SS realizowal w kilku ośrodkach masowej zagłady Zydów europejskich
wspólny program nacze|ny ch władz Trzeciej Rzeszy i Kierownictwa OUN-UPA.
Z tej przyczyly przytaczamy pzykład Demianiuka, ukraińskiego SS-mana, ide.
owego wyznawcy ideologii Adolfa Hitlera i OUN-UPA.

'V,Izmagająca 
się od dłuższego czasu akcja depolonizacyjna na całych

Kresach Poludniowo-Wschodnich RP, a szczególnie we Lwowie, Tarnopolu,
czortkowie, stanisławowie, zalew kłamliwej literatury na temat Polski i Pola-
ków, calkowita bęZkarność czarnej propagandy uskutęcznianej przez zwolenni-
ków stępana Bandery' wszystko to nie wróży szybkiego uregulowania stosun-
ków między Polakami i Uknińcami

Spotkania, deklaracje i uściski przywódców Ukrainy i Polski niczego
nie zmienią. Zmienić sytuację, doprowadzić do rzeczywistego a nie do propa-
gandowego porozumienia, pojednania może jedynie ogloszęnię naszym naro-
dom prawdę o ludobójczym charaktęrzę OUN-UPA, o udziale tych formacji
w zagładzię Polaków, Zydów, osadników czeskich na Wołyniu.

Bibliografia vlbrunlch publikacji odnoszqcych się clo utlziału ?I]N.UPA
i innych ugrupowań i formacji ukraińskich nacjonalistów w zagtadzie Żydów,
Polnków, C 7echów' żołnierq radzieckith

. Jacek E. wilczur, scigalem lwana GroŹne8o' wydawnictwo ETHos, o]sftyn 1993 r'
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r968
Cybulski H., Czerwone noce, Warszawa 1966
Dokumienty izobłaczajut. sbornik dokumientow i matieriałow, Kłów 2004
Fiala J. - Ćeskoslovenska Armóda w boju protiv banderovcum w rocę 1947,
Histońę o vojęnstvi' nr 3' l960
Glott Bogumił, pod redakcją, stosunki polsko-ukaińskie w latach 1939-2004'
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2004
Jones Eliyahu, ZydziLwowa |939-1945, Łódź |999
Kulińska Lucyna, Dzieci Kfesów, 2003
Niedzielko Romuald, Kresowa księga sprawiedliwych 1939-l945' IPN 2007
Poliszczuk Wiktor, Dowody zbrodni OUN-UPA. Integralny nacjonalizm ukra-
iński jako odmiana faszyzmu. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycz.
nych 1920-1999, Toronto 2000, tom drugi
Poliszczuk wiktor, Integralny nacjonalizm ukaiński jako odmiana faszyzmu.
Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukaińskiego. Ukraiński ruch nacjonalistycz-
ny: strukfuIa organizacyjna i założenia programowe, Tolonto 1998 tom pierw.
szy
Poliszczuk wiktor, Ludobójstwo nagrodzone, Toronto 2003
Poliszczuk Wiktor' Doktryna Dmyto Doncowa, tekst, analiza, Tolonto 200ó
Prus Edward, Bluff XX wieku, Londyn 1992
Prus Edward, Kurhany, Warszawa 1993
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Dr Lucyna KulińSka

Z dziejów II Rzeczypospo|itej.
Terroryzm w międzywojniu.

W ponad tysiąclętniej historii drłrich sąsiadujących Z sobq l]arodów:

PolakóW i Ukraińc(lw-Rusinów' najtragiczniej zapisał się Wiek dwudziesty.

Aut()rkŁr Skupiła się na niewielkin' bo rriespełna 20 letIrinr wycit]ku tych

dzicj(lw' Szuka.jqc odpowiedzi na pytanie o plzyczyny niepowodzeń polityki

tI RZęcZypoSpolitej wobec nrniejszości uklaińskiej ustaliła' że winę zil to

rv duzej lnierze ponoszą nielegalne radykalne organizacje; Ukraińska Wojskowa

organizacja, organizacja Ukraińskich Nacjonalistć)w i Konrunistyczna Partia

Zachodniej Ukrainy.
Polska nie była, jak pisal złośliwię w swych afiykułach Iv'an Kedryn.

Rudnicki ,,PoJskq powelsalską.'. Jej granice' Zalówno na wschodzie jak i na

zacl,todzic ZoStaIy okupione krwią żołnierzy i powstańców. Była wprawdzie
państwem o mieszallym składzic narodou,'ościov'ym' ale wSZyStkię nrnicJ..zoscj.
l l 'tyn ukraińska' cieszyły się pełnią praw obywatelskich na równi z Po|akami.

Druga Rzeczpospolita posiadła i zarządza|a dzię]nicani kresowynli
rv tynr Malopolskq WschorJnią i Wołyniem _ lcgalnie i za zgodą grerrriów

rll iędzynarodowych. w takiej sytuaLji stałę podważanie owei lega]ności
i obarczanie Polaków winą Za wszystkie rnożliwe nieszczęścia i kŹywdy
jakie dotknęły Ukraińców v' ich dlodze dcr nłrodowego usamodzielnienia.iest
l l icuzatadnione]' Trudno tęż robić Polakoll 7,arz|iy, ze po l wojnie świltc'wej
nie chcieli bliżej niedookreślonęmu i zanalchizowanemu bytoWi politycznernu
dobrowolnie oddać teręnu. zamieszkałegcl w dużym procencic pIZeZ Siebie' Zę
zdecyciowanie polską infrastrukturą' niet uchomościani i własnością ziemską'
Z tirkich Zięnr i jego polskich mieszkańcóu'' nię można było po prostu
zrezygnować' tyn bardziej żc istniało lealne zagrożenie szybkiego włączenia
ich do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad'

Należy stwierdzić. że w okresię międzywo.jennym w Po]sce mlalo

] 
'lcden z czolo*1.ch ukraińskich publicysów i polityków okresu mlędZywo)cnnego'

' 
W 11",n'., w arlykrr]e pt .,.Polsko.ukraińskie stosunki s,ojskowc.. na stronie l5,| napisał:

''I]oL.\nLią( otl |cgo':'( nie Po,^'skto po I w,i1ie ś\'iakĘ(i PlDi\|vo ukral]ilkie.,'.(kom? kt.\'n.4\
k|óR'dot\ 'kdl| i ( 'hIC.łs i !I lR:eą\ 'posPol i t( i 'bu] laveI a l i . lkręc\]| iL l l ( j  ludt1an iPolsk iej  Wo!\J1i0
t Md!.palskiWs(hodnieistu,rriq si( d.itki ttunat.](' poLski,ni prc\rokocimi...
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rniejsce zjawisko terroryzmu politycznego. Akcje dywersyjne i tenor, jako
sposób walki z państwem, były stosowane plzez Uwo i oUN' a takze przez
agenfurę sowiecką _ komuństów, zarówno mieszkających w Rzeczypospolitej,
jak i przerzucanych ze Związku Sowieckiego. Nacjonalistów ukaińskich
lączył bowiem Z komunistami wspÓlny cel: osłabienie, a w sprzyjających
okolicznościach unicestwienie Polski jako państwa.

Brutalna ideologia UWo- oUN początkowo opanowała niewielką
cZęść spoleczeństwa ukraińskiego. Z UWO związnych bylo paręset osób,
z oUN' u schylku lat trzydziestych, kilkadziesiąt tysięcy. Na tle innych
ukraińskich ugnrpowań działających w Polsce była to więc głośna, ale liczebnie
|iezbyt znacząca grupa. Nie stanowilaby dla Polski większego zagroźrcnia gdyby
nie wszechstronna pomoc logistyczna, szkoleniowa i finansowa rządów i sfer
wojskowych; Niemiec, Litwy' czechosłowacji, a nawet Rosji sowieckiej.

Głównym celem IIWO i OUN było utworzenie państwa ukraińskiego.
W jego obręb mialy wejść: Małopolska Wschodnia' Ziemia Chelmska, Wołyń'
LTkraina sowiecka po Kaukaz i Kazachstan, Bukowina, Besarabia i Zakarpacie.
Ziemię tę w wyniku zawartych po I wojnie światowej tlaktatów należaly do
cztelech państw: Polski, Czechoslowacji' ZSRR i Rumunii. Jakkolwiek skrajni
nacjonaliści ukraińscy planowali zawładnięcie wszys&imi tymi terytoriami,
w pIaktyce akĘwność ich kierowała się niemal wyłącznie przeciw
Rzeczypospolitęj. Dopiefo po ujawnieniu lozmialów prześladowań Ukraińców
w Rosji sowieckiej, ostrze ataków' zreszą glównie propagandowych, zwrócono
też przeciw niej, choć polem rozgrywki niezmiennie pozostała Polska.

Brzerniennym w konsekwencje błędem bylo to, że tylko cZęść
ludności ukraińskiej wykorzystała kótki dwudziestolehi okles bytowania
w ramach wspólnego państwa, do nauki samorządzenia i podnoszenia poziomu
cywilizacyjnego i gospodarczego województw kesowych. Anarchizowanie
dzielnic poludniowo.wschodnich, terroryzm i sabotażę w dużej mierze
finansowane z kasy wrogów Polski' były bowięm dla obu zamieszkujących
Kresy nacji zjawiskiem wysoce niekorzystnym. winę za taki stan rzeczy Ponosili
zarówno Polacy, jak i Ukraińcy.

Polacy nie potrafili wypracować skutęcznęj polityki mniejszościowej.
Przyczyn było wiele m.in. tŹka, że w polskiej opinii publicznej panowal Zupełny
chaos jeśli chodzi o znajomość kwestii mniejszościowych, a ukraińskich
w szczególności. Wśród polityków polskich nieustannie zwalczali się zwolennicy
wykluczających się koncepcji: asymilacji państwowej (dązącej do zmiany
negatywnej postawy ukraińskiej spoleczności względem naszej państwowości
i uznania tejże za swoją własną, drogą rÓżnego rodzaju koncesji i Zachęt),
i asymilacji narodowej (opanowania żywiofu ukaińskiego przez polski),
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a wleszcie idei prometejskiej' wedlug którĄ realizacja wcześniej wymienionych

celów była niemożliwa bez zbudowania przez Polskę państwa ukaińskiego
(oczywiście za Dnieprem) i uczynienia zeń dogodnego sojusznika w walce

z Ros1ą.
Zaden' z tych plojektów nie Zakładał jednat rezygnacji pŹez Polskę

Z telenów Wołynia i Małopolski Wschodniej, choć pojawiały się i po stonie
polskiej, ja* i uknińskiej pojedyncze propozycje ich podziału.

Zadlej z wymienionych koncepcji nie udało się zręa|izovłać.

Nieskuteczne okazały się teź.' próby cywi|izacyjnego podŹwignięcia tych zięm.

Było to niemożliwe w tak kótkim czasie i na terytorium wsftZąsanym ciąglymi

zamieszkami, podpaleniami i zamachami. Nasilający się szowinizm ul<raiński

neutlalizował skuteczniewszystkiepodejmowaneprzezwladzepróbyrozwiązania
problemów politycznych i gospodarczych dzielnic południowo-wschodnich.

To byla _ jak twierdzi prof. czesław Partacz _ wojna wypowiedziana Polscę
i Polakom przez rodzący się ukraiński integralny nacjonalizm, czyli ukaińską
odmianę faszyzmu. Polacy _ ludzie cywilizacji zachodniej, łacińskiej, do tego
liberalowie, nie mieli szansjej wygrać' ani nawet powstrzymać. Polska nie miała
na to środków ani ducha. Uciekać się zaś do metod przeciwnika nię chciała.

obrońcy skrajnego ukaińskiego nacjonalizmu uważają terrorystyczne
działania oUN-UPA za zjawiska wyjątkowe i odosobnione, za któIe winę
ponoszą ,,inni'', ,,obcy''' ,panowie'' iĘ. czyli Rosjanie, Niemcy, Pol.acy, czy
wreszcie okoliczności. Twierdzą oni na swoje usprawiedliwienie, że masowych,
okrutnych mordÓw może dopuścić się każdy naród3. Nie można się z tym
zgodzić. Bowiem w omawianym wypadku tak dlastyczne metody stosowane
były od wieków. Aby nie zostawić tak poważnego oskarźenia, bez uzasadnienia,
wystarczy przypomlieć identycznie okrutne postępowanie (choć na mniejszą
skalę) wobec polskich mieszkańców Wołynia, a przede wszystkim Galicji
w latach 19i8-19193.

Niewątpliwie silną inspiracj ą dla radykałów z Uwo-oUNbyły posfulaty
ruchów lewicowych, z socjalizmem i komunizmem na czele. Propagując wizję
samostijnej i sobornej Ukainy kierowali do ubogich chlopów' bezrobotnych,
robotników i inteligencji obietnice wielkich zysków wynikających z zajpcia
polskich majątków i nieruchomości. Ziemia i wszelka wlasność miala byó
Polakom odebrana bez prawa do jakiegokolwiek wykupu czy odszkodowania.

' Licme opisy fnaleźć można w książkach zofii Kossak-szczuckięj ze sŁyfflą Pożogąna cze|e
(kilkanaście wydań), we wsporrmieniach Komela Makusz,ńskiego ,'Radosne i sm tne,,, wbrszal,A
1922 i innych.
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W ten sposób przełamywano u Ukraińców opory moralne i religijne co do zaboru
cudzego mienia i zabijania.

Takimi prostymi, ale radykalnymi rozwiązaniami nacjonaliści opanowali
umysty ukraińskiej młodziezy i dzieci (wciąganej do pracy w organizacjach
już w wieku lat ośmiu), która nie miała ochoty czekać' czy wypracowywać
wolności, jak ojcowie, drogą żmudnej pracy organicznej. Setki skrytobójczych
mordów Ukraińców i Polaków, zamachów terrorystycznych, napadów i podpaleń
przyczyniały się nieuchlonnie do dalszego szerzenia agresywnych postaw wśIód
mlodych.

w Wyniku plowadzolęgo pIZęz Uwo i oUN tenoru indywidualnego
i Zbiorowego w latach 192f _ 1939 stacilo życie lub zostało okaleczonych kilkaset
osób. Byli to Polacy, LTkaińcy, zydzi, alaweti Rosjanie. ofiarami zamachów
padali zarówno przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych: poseł
Tadeusz Hołówko' ministęI Bronisław Pielacki, kurator szkolny stanisław
Sobiński, jak i wpływowi Ukraińcy: Sydor Twerdochlib, Sofron Matwijas czy
Iwan Babij. o krok od śmierci w zamachach znaleźli się: marszalekJózefPilsudski
oraz prezydent Stanisław Wojciechowski. Przygotowywane byly zamachy na
ministla Augusta Zaleskiego, ministra Sławoja Składkowskiego, wojewodów:
Henryka Józewskiego i Bronisława Nakoniecznikow- Klukowskiego,
komendanta policji Czesława Grabowskiego i wielu innych.

obiektem ataków i Zabójstw zostawali policjanci, żollierze
(szczególnie żołnierze KoP), nauczyciele, wójtowie i sołtysi, leśnicy,
członkowię ,,shzęlca'', listonosze' koloniści i zwykii chłopi. Bardzo dużą grupę
ofiar stanowili l.Jkraińcy lojalni wobęc państwa. Pogróżki, ,,wyroki śmierci'',
niszczelie mienia' podpalenia, a nawet mordy mialy zniechęcić Ukraińców do
jakiejkolwiek współpracy z państwem. Tenoryści wydali wyroki śmierci na
posłów Petra Pewnego i Michała Baczyńskiego, dokonali nieudanego zamachu
na dyrektora gimnazjum ukraińskiego Michała Hrycaka, zastraszali niechętnych
ich ideologii księży greckokatolickich czy nauczycieli ukraińskich. Atakowani
byli teźlzydzi osladli na roli lub zajmujący się handlem. Celem' poza rabunkiem,
bylo wyelirninowanie ich jako konkurencji, aby ułatwić prowadzenie interesÓw
ukraińskim kooperatywom. Do morderczych porachunków dochodzilo też
w łonie samych organizacji terrorystycznych. Nawet cień podejrzenia
o współpracę z władzami prowadził do egzekucji. Tak było w wypadku Jakuba
Baczyńskiego czy Michala Huka.

W Krakowie przy Rynku Dębnickim mieściło się laboratorium gdzie
konstruowano bomby dla zamachowców. Jego kierownikiem byl Jaroslaw
Karpyniec' ukraiński student chemii Uniwelsytętu Jagiellońskiego.
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W całym okresie międzywojennym zamachowcy z UWo i oUN

atakowali obiekty cywilne i wojskowe, urządzenia kolejowe, posterunki policji,

koszaly, stlażnice' Niszczono mienie prywatne i państwowe, słupy telegaaficzne

i graliczne' polskie godła, palono lasy. W roku 1931 Uwo planowała

prowokację na skalę międzynarodową' Chodzilo o wysadzenie pociągów

w korytaŹu pomorskim, co w zamyśle miało sprowokować atak armii niemieckiej

na Polskę. Czlonkowie UWo i oUN dopuszczali się także pospolitych rozbojów

dla pozyskania pieniędzy. Były to napady na ambulanse i urzędy pocztowe, kasy

urzędów państwowych, a nawet zwyklych listonoszy. Ten hańbiący procedęr

pociągał za sobą kolejne ofiary.
Szczególnie spektakularny był zamach na Targi Wschodnie we Lwowie

z września 19f9 r., gdzie wysadzono główny pawilon wystawy, próbowano

spalić Dworzec Główny i dokonać zamachu na ówczesnego ministra Fzęmystu
i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz na wojewodę lwowskiego hr.

wojciecha Goluchowskiego. Na szczęście bez powodzenia.
Walka z takim przeciwnikiem była trudna, bo tenoryści dzialając

w ścisłej konspiracji zaciera|i śIady, posługiwali się szyframi, stosowali

dezinformację, posiadali kon|rdentów, któEy Śedzili ruchy policji, a ponadto

zalvsze mog|i |iczyć na pomoc wywiadów państw obcych.
zarówno w latach dwudziestych jak i tzydziestych skrajni nacjonaliści

ukraińscy pŹyczynili się do wybuchu masowych akcji antypolskich na Klesach.

Były to tzw. pierwsze i drugie wystą)ienie Uwo. Ich zbrodniczość polegala na

tym, że wykonawcy, w imię walki o niepodległość, dopuszczali się podpalania

i niszczenia prywatnego mienia ubogiej lolniczej ludności polskiej. Były
liczne ofiary' w pożarach ginęli dolośli i dzieci. w stajniach płonęly zwięrzęta.

Podpalano tei:' la|eżące do Polaków cegielnię, m}yny i wiatraki. Spalono
dziesiątki dworków z ich nieocenionymi pamiątkami historycznymi. Nie należy
zapominać, że akcja podpaleń dotykała nię tylko osadników' ale w głównej mierze
rdzennej i osiadłej tam od wieków ludności polskiej. Drogą niszczenia dobytku
chlopów, w większości nięposiadających ubezpieczę(, Uwo i oUN dążyly
do wypędzenia ich Z terytorium, do którego rościli sobie pretensje Ukaińcy.
Było to niedopuszczalne na ziemiach narodowościowo mieszanych od setek lat.
W dzisiejszym rozumieniu akcje te byly próbą realizowania czystek etnicznych.

Na szczególne potępienie zasługuje inspirowana przez oUN tzw. akcja
pŹeciwszkolna, w któIą angaźowano, bezpośrednio lub Z pomocą rodziców,
ukaińskie dzieci. Celem było zastraszanie i wypędzanie polskich nauczycieli
i usuwanie lekcji języka polskiego Ze szkół państwowych na Kresach. Przy
okazji niszczono obiekty szkolne, książki, mapy, polskie symbole' napadano na



nauczycięli, dewastowano ich mieszkania i dobytek' a wreszcie dopuszczano się
bicia i poniżania polskich dzieci.

w świetle oplacowań służb II RP nie ulega wąęliwości' że organizacje
Uwo i oUN pełniły w Polsce rolę V kolumny' Dostarczały dokumenty
wojskowe i państwowe nie tylko Niemcom, aIę także Sowietom i Litwinom
Sprzedawano wykradzione papiery każdemu, kto był w stanie na nie zapłacić
_ czasem kilku naraz. Ten handel stanowił podstawowy sposób utrzymania
rezydujących w Berlinie władz UWo. wertując wykazy osób zaangażowanych
w antypolską dzialalrrość na Kresach łatwo zgadnąć, jakie mogły być sposoby
pozyskiwania tych dokumentów. Ukaińcy służyli w wojsku na wszelkich
szczeblach, pracowali w policji, sądownictwie, a nade wszystko stanowili liczną
grupę pracowników kolei _ którzy kadli, niezbyt przezornie wysyłane ą drogą
dokumenty i rozkazy. W latach trzydziestych do ffadycyjnych form wywiadu
i dywersji doszła wspó|praca zoddzia|em I berlińskiej centrali Abwehry. Niemcy
potrzebowali nacjonalistów ukfaińskich do akcji przeciwko Polsce i ZSRR.
W tym celu przystąlili do kształcenia agentów analogicznie do dzisiejszego
przygotowania komandosów służb specjalrrych. Tą drogą podążać będą Niemcy
takźe w czasie II wojny światowej' szkoląc grupy Ukaińców na bezwzględnych
moldercóW (siekiemików, dusicieli).

W przededniu wojny oUN podjęła przygotowania do zorganizowania
altypolskiego powstania skoordynowanego z napadem sąsiednich kajów na
Polskę. W co najmniej dziesięciu z osiemnastu okęgów oUN istniały szkoleniowe
obozy paramilitarne gdzie uczono obchodzenia się z bronią i prowadzenia walki
paftyzanckiej . Gdyby nie odwołanie ukaińskiego ataku przez Niemców, a potem
powsbzymanie przez Rosjan mordowania Polaków, to do ludobójstwa polskiej
ludności cywilnej Kresów doszłobyjużjesienią roku 1939, kiedy armia krwawiła
w nielównej walce na dwa fronty i nie mogła przyjść cywilom z pomocą.

Bardzo trudnym i zlożonym ploblemem jest wspaxcie udzielane
nacjonalistom ukaińskim przez kler greckokatolicki i przedstawicieli ukraińskich
organizacji politycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Wiele
publikacji i relacji świadków dowodzi, że duża część księży greckokatolickich
utxzymywala kontakty i sympatyzowała ze skajnymi nacjonalistami spod znaku
UWo-oUN. To tłumaczy liczny udział kaplanów tego wyznania w przygotowaniu
i realizacji antypolskich akcji tenorystyczno-sabotażowych |at 19f2_|923,
1930 i później. Dzięki poparciu i z inspiracji ks. Andrzeja Szeptyckiego liczni
oficelowie {Jkraińskiej Hałyćkiej Armii objęli parafie greckokatolickie' Nie
cofali się oni przed używaniem ambony do prowadzenia nacjonalisĘcznej
agitacji i organizowaniem mszy żałobnych w intencji straconych terTorystów
_ często zabójców niewinnych ludzi _ i plopagowaniem ich kultu. w ten
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sposób dokonała się swoista sakralizacja nacjonalizmu ukaińsl<iego, co miato

bizemienne konsekwencje dla przyszłych wydalzeń.
Także ukraińskie organizacje gospodalcze stanowily w międzywojniu

powazne zap|ęcze finansowe i ludzkie dla ukaińskiej działalrrości

nacjonalistycznej. Z upływem czasu kierownicze funkcje obejmowali w nich

\uózte o coruz bardziej radykalnych poglądach, któŹy stopniowo wciągali

te orBanizację w krąg dzialalności nielegalnej. Państwo tolerowalo syfuacJę'

w której ogromny wzrost ukaińskiej spółdzielczości byl finansowany

z nteznulych władzom Źródeł. Dopuszczano też do olganizowania wie|kich

ukraińskich central gospodalczych, pozostających w bezpośrednich stosunkach

zBer|inem,bezż'adtlej kontroli. Podobny proces radykalizacji jak w placówkach

gospodalczych Zachodził w ukraińskich organizacjach kulturalno-oświatowych

ż ,,Proświtą'' i ,,Ridną Szkołą'' na czele. stały się one z czasęm kuźnią skajnego

nacjonalizmu ukraińskiego.
Na tym tlę szczególne miejsce zajmuje legalna ukraińska młodzieżowa

organizacja ,,Łuh'' _ owoc niefortunnego eksperymenfu władz. wplawdzie

wywiad alarmował, żejestona w plaktyce zakonspirowaną ukraińską organizacją

wojskową, Zap|eczem telTorystycznej Uwo' jednak olganizacja ,Łuh'' _

ochlaniana przez tajne służby państwa _ okaz ala się niezniszczalna i dotlwała do

roku 1939. W,,Łuhach'' przeszkolono ok. 50 tys. ludzi. Wadze |iczyły \ato, i.ę

owa sila ,,odwojuje'' dla siebie sowiecką Ukainę. stało się inaczej _ większość

tych młodych ludzi w czasie wojny zasilila szeręgi UPA i splarniła się masowymi

mordami.
Warunki rozwoju stworzone l]l<raińcom w Polsce na tle państw

ościennych należy uzr\ać zazlpełni'ę przyzwoite lub co najmniej dobre. Jest na to

dość dowodów' jak chociaźby spektakularny rozwój ukraińskiej spóIdzielczości,
placówek kultulalnych' reprezentacji parlamentamej, szkolrrictwa, itp. Ponieważ

polityka władz wobec mniejszości ukraińskiej była stosunkowo libęIalna,

aby doprowadzić eskalacji konfliktu między obu narodami, przywódcy

szowinistycznych organizacji ukaińskich musięli dokonać sporego wysilku

propagandowego popartego aglesywną, faszystowską ideologią. Z braku

wystalczająco silnych afutów natury politycznej postanowili odwołać się

do argumentów ekonomicznych, akcentując upośledzoną pozycję społeczną

i socjalną Lrlrraińców w Polsce. obwiniając nowo powstałe paristwo o ten

stan, nie przyjmowali do wiadomości, że musialo się ono zmagać Ze spuścizną

zaborów, zniszrzeniami I wojny światowej i wielkim światowym kryzysem

ekonomicznym, a wszystkie te ploblemy dotykały przecież nie tylko Ukraińców'
ale i PolakóW.



Polska w zderzeniu ze zjawiskiem tenoryzmu zmuszonabyta do obrony.
Jednak wladze musialy się ograniczyć do ram prawnych zakreślonych przepisami
kodeksu kamego. ustawami wewnętrznymi i ograniczeniami narzuconymi przez
Ligę Narodów. Byly wyjątki od tej reguly, ale w sytuacjach wymuszonych,
kiedy plonęły setki domostw i stodół ze zbiorami i zaistniala realna możliwość
niekonaolowanych odwetów i samosądów ze strony pokrzywdzonych Polaków.

Wladzom baldzo trudno bylo uporać się z problemem Uwo i oUN
pozostających la żloldzie państw sąsiednich i parających się w calym okesie
międzywojennym szeroko rozumianą dzialalnością wywrotową i szPięgostwem.
Teren calej Rzeczypospolitej pokryty byl siecią wywiadu wojskowego, a jego
szlaki prowadziły przez Kraków, Warszawę, Poznań, Gdańsk lub Królewiec
do Berlina.. W opracowaniach polskiego wywiadu pŹyznawano, że: ',Nasze
zagadnienie obronności kĄu, nasz potencjał militarny, wojskowy przemysl
wojenny, nawet życie polityczne i gospodarka w ogóle były przedmiotem
penetracji czynników obcych przy pomocy wojskowych elementów ukraińskich.
Procesy sądowe o szpiegostwo i nasz wywiad wojskowy dostarczały coraz to
nowych wiadomości o rozmiarach plowadzonej na Ziemiach Polskich akcji'
olga Besarabowa, Włodzimiera Pipczyńska, pułkownik Andrzej Melnyk,
kapitan osyp Dumin, kpt' Ryszard Jary i wielu innych' wśród których nie braklo
i przedstawicieli UNR (petlurowców), jak pulkownik Mikolaj Czebotariw,
dzialalo z ramienia lub w ścislym związku z owymi referatami i komórkami
wojskowymi' wymienionych wyżej organizacji''5. Podkreślano też absolutną
ciąglość personalną w strukturach oUN po wybuchu II wojny światowe1.

Pomiędzy opisywanymi wydarzeniami z okresu międzywojennego,
a ludobójstwem dokonanym na polskiej ludności Kresów w czasie II wojny
światowej zachodzil bezpośredni Związek przyczynowo-skutkowy. Niewątpliwie
ta sama ideologia' któIa pojawiła się u kolebki ukraińskiego nacjonalizmu nabrala
w sprzyjających okolicznościach II wojny światowej ludobójczego wymiaru.
Haslo ,,Ukrainy czystej jak szklanka wody'' wprowadzono w życie...

w pismach oUN czytamy, że ,,oUN nie dopuści by na ziemiach
ukraińskich znajdujących się pod okupacją. (to znaczy w Polsce- przyp.
aut.) zapanował spokój''. Swiadomość swej skrajnie destrukcyjnej roli mieli
sami ojcowie uknińskiego nacjonalizmu. w aktach Senyka znalazł się list
w którym lwan Gabrusewicz (Habrusewycz) pisał do J. Konowalca: ,,UWo

4 Kuliń.k" L. 1op."".), Roliński A. (oprac.), Klr,ej tia Ul.raińska w śy,ietle dokutlentóh, Potskieło
Pańsfua Podziemnego, K|aków 2003, s.237.
5 tbid"..
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ięst rozsadnikiem destrukcji, kolosalnym rozpętaniem instynktów, aby tanim

iosztem stać się bohaterem. Z większości jego czlonków wyrastają bandyci''ó.

Nawet wtedy gdy w roku 1943 rozkaz eksterminacji byl realizowany'

wśród samych nacjonalistów ukaińSkich Iodziły Się wątpliwości. Taras Bulba-

Boroweć pisal ,,Uwolnić jakieś terytoriuttl od narodowch mniejszości może

jedynie suwerenne pańsnło, drogą v,ymiany ludności, a nie ąrmia (..) poprzez

represje (...) ząsadę zbiorowej i rodzinnej odpowiedzialności mogą stosować

ąlko barbarzy ńcl,,1 .
Taki pogląd na dzialal.ność UWo-oUN wydaje się dlaczęści ukraińskich

historyków nadal trudny do zaakceptowania. Ich przedstawicielę na seminariach

polsko-ukraińskichtwierdzilipublicznie 'zezvta|czalietenorystów i dywersantów

to dowód antyukaińskiej polityki władz' Prof. W Rezmer przytoczyl wypowiedź

prof. M. Kuczerepy, który po przedstawieniu w referacie flagmentu tajnego

raponu Wolyńskiego Urzędu Wojewódzkiego' w ktÓrym pisano: ,,'''w wyniku

przeprowadzonych ak.ji oczyszczono teren ze urlcznej ilości dywersantów

orąz uspokojono ludność ną tym terenie''',' skomentował to następuJąco:

,,..'Jędnakże na tym polskie wladze nie poprzestaly, nadal kontynuując politykę

antyukaińską...''8. Na innym Z semiariów9 prof. witalij Makar wypowiedzial

Znamiennę słowa: ,,zaden świadomy narodowo Ukrainiec nie moż€ pogodzić

się Ze spotwarzanie m Za|oileń programowych i dzialalności OUN-UPA'''o. Dla

historyków polskich są to stwieldzenia zatwaząące. Kult lJwo-oUN i UPA

rozwija Się coraz mocniej zarówno na Ukainie, w Kanadzie, jak i, niestety,

wśród mliejszości ukraińskiej w Polsce. oUN doczekała się swej następczyni

w postaci tenorystycznej organizacii UNA-UNSO!r, czy Swobody. Ku czci

przywódców-morderców Polaków i Ukaińców, jak Bandera, Kłaczkiwśkij czy

Szuchewycz, sypie się kurhany, buduje pomniki' nazywa ulice, uczy się o nich

mlodzież w szkolach. Przedstawia się ichjako bohaterów. Ich osobom i ideologii
przypisuje się udzial w uzyskaniu przez Ukainę niepodległości. Także osoby

6

1

8

9

l 0

w|' zę|ęiski ' Zabójstwo Pi?ra, krcgo'' ', s' 8f'

R.ezmet w., Polsko-ubaińskie slosuńki |łojskowe . ' ., s. |55 '

Ibidem, s. 159.

Seminarium Polska-Ukmina ,,Trudne Pylania" w warszawie w roku 200 I .

w. Rerxner, Polsko-ukfaińskie.'.' s.l53 .
.' cieka*y artykuł poświęcił tej organizacji Robert Potocki| Nacjonalizm eklektyczny na
pos|sowieckiej L]ktainie. Rad,kĄlizm transnacjonalislyczńy Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowe8o,
[w:] Dokt'ny i ruchy wspołczesnego ekfemizmu politycaego, pod red. Edwarda olszewskiego'
Lublin 2004, s. 23E 251.



będące dziś na czolowych stanowiskach na Ukrainie nie tylko nigdy nie odcięly
się od ounowskiej schedy, ale staly się rzecznikami postbanderowców.

Możlna zadać pytanie, czy rzeczywlście upadek Polski w roku 1939 byl
dla ukraińskich obywateli Polski okolicznością tak pomyślną,jak sami twierdzą?
Trudno o jednoznaczną odpowiedź|,. Jeżeli wszyscy Ukraińcy uznają tenor
Uwo-oUN' następnie czyszczenie etniczne terytorium,,Zachodniej Ukrainy''
z Polaków, a także starcie z powierzchni ziemi kilkusetletniej wspólnej historii,
za godne najwyższej czci i chwały, to z bólem trzeba będzie uzlać, że ideo|ogia
oUN zwyciężyła.

',Nie ma zbrodniczych narodów tylko zbrodnicze ideologie'' _ powtarzal
w swych pracach ukaiński historyk wiktor Poliszczuk' Za opisywanymi
dzialaniami terrorystycznymi staly wlaśnie organizacje kierujące się okrutną
i niebezpieczną ideologią. Nie ulega wątpliwości' że ideologia taka powinna
zostać potępiona i usunięta zuówno z teońi jak i praktyki życia politycznego
dzisiejszej Europy.

Tolerowanię radykalizmu mniejszości narodowych i ich prawa do
separatyzmu bylo uznawane w Europie Zachodniej za wyznacznik skuteczności
działania demokracji' Tymczasem wojny bałkańskie i czeczeńskie, wydarzenia
baskijskie, katalońskie, korsykańskie i belgijskie, narastająca wrogość mniejszości
muzulmar{skich do rodowitych mieszkańców państw Europy Zachodniej i wiele
innych, kazą na nowo stawiać pytania o $anice, do których może posuwać się
sepalatyzm, i o metody, do jakich wolno sięgać w politycznej i zbrojnej walce
o niezawisłość' Czy cena jakąkaź:.ą placić ekstremistyczne organizacje ludności
miejscowej w swej walce, niejest zbyt wygórowana? Czy nagminnie stosowany
terroryzm powinien być interPretowany wyłącznie jako akt desperacji biednych
i uciśnionych? Czy nie bywa on czasem wyrachowanym postęPowaruem _
bronią polityczną nastawioną na skuszęnie zaufania do palistwa ijego instytucj i,
odwołującym się do najniższych instynktów: chęci zagrabienia ziemi sąsiada,
dorobku jego ilycta' pozycj| spolecznej ? Dobro jednostek' w tym często prawo
do życia' dla terrorystów się nie liczy. Mają oni jedynie realizować oparte na
ideologii. a często i demagogii plany organizacji.

12 obi"mi"" szowinistów ukaińskich, ż'e wyŚtarczy pozbyć się .,czułńców'', w rym Polaków
i ',zakwitnie szczęściem Ukraina'' nie została spełniona' spustoszony, zdewastowany wojną i czystką
etniczną kmj' c}'wi|izacyjnie zacofany popadł w niewo|ę sowiecką został rozbity politycznie
i skłócony wewnętrznie na dziesiąlki lat. w miejsce wyniszczonej i dępońowanej ludności polskiej,
żydowskiej i ormińskiej przyjechali Rosjanie' wspólna mała ojczyaa Polalów, Ukraińców i innych
narodowości' jej tradycje, dombek kulrurowy, byly dla nich obce i niechciane (doskonale opisała
to w swojej pracy doktoBkiej pt' W sowieckiń Lwoh,ie' f}cie codzie ne miasla w talach !g44-
,/990' Aleksandra MaĘlkhina). Młode pokolenie Ukaińców z dawnych województw kesowych
RP poprowadzone przez nacjonalistów, zostało w czasie wojny naznaczone zbrodnią wygubiole

A 1 +-J

Do te8o dochodzą pytania o zbrodnicze ideologie, na których opierają

się ugrupowania skajne. Mimo, że często w sposób nieuprawniony odwoĘą się

onedo najwyższych wartości, patńotyzmu, religii, w praktyce ichpodloże okazuje

się jawnie rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne lub anarchistyczne.

Tak bylo w przypadku procesów haskich o Zbrodnie w bylej Jugoslawii, gdzie

część oskarżonych odwolywala się do ideologii Dmytra Doncowal3. Choroba

nięnawiści, staje się plagą calej ludzkości, a nie tylko wybranych kajów. Aby

można bylo maIzyć o rczygnaqi ze skrajnie agresywnych dzialań na|eży nie

tylko zniszczyć i potępić skajne ideologie popychające ludzi do zbrodni. Znawcy

pierwotnych zachowań czyli socjobiolodzy twieldzą, ze efektywna organjzacja

społeczna osiąganajestjedynie pruez terytońum.rewir lub przez tyranię _ innego

sposobu nie mala. Człowięk posluguje się więc, zdaniem badaczy (Spencer,

Huxley), wobec innych podwójnym kodem moralnym, zwanym kodem przyjaźni

i kodem wrogości' W ramach swojej grupy funkcjonuje kod etyczny współpracy,

sympatii, altruizmu; poza nią konkwencji' wlogości, nienawiści. obydwa

dzialają w mózgu, obydwa są koniecznę do Przetrwania. owo dyskryminujące

rozróżnianie istnieje i nie zniknie. Jak twierdzil Edward Wi|son, nąturą nadąl

trzyma nąs ną smyczy. Amerykański biolog Ganet Hardin pisal w swym

artyk\ie Rozróżniąjący altruizm, że grupy praktykujące niczym nieograniczony
altruizm (czytaj ogarnięte jedynie duchem wzajemnej wspólpracy i poświęcenia

dla innych), zostają pokonane przez grupy ograniczające swe altruistyczne

Zachowania do części zw|ązanej z nimi genetycznym pokewieństwem!5.

Brzmi to okrutnie i w praktyce oznaczaioby powrót do Darwinowskiej teorii
doboru natuIalnego, ale dotychczasowa praktyka okazywala się w tym
względzie jednoznaczna'ó. Dlatego stworzono hamulce w postaci Ieligii i prawa,

w tym międzynarodowego. Jednak by dokonywać czynów tak okrutnych jakich

w walkach toczonych plzeciw wszystkim' w}pehliło sowieckie więzienia i łagry' Takj był prawdziwy

skutek realizacji programu Uwo, oUN i UPA. Mało w tyrn chwały, a wiele pfzemocy, cier?ienia

niewinnych lurizi.
l] 

Jego amoralna skrajnie nacjonalistycaB, rasistowska i faszystowska w treści doktryna (8łówna

pąca to Nacionalizm, płyd' l92ó) rniała bezpośredli upływ na ideologię oUN i jej zbrodnie.

14 
Zul Jarosła* zadenck| ''To^amość par,k larna, |ożsamość globalna' bio.polityka.. |w:)

,.Arcana" 2002, nr 6 (48), s. 94.
t 5  . .

ló 
Poypominal o tym takz ePawet lasienica' Rozy1)łźania o wojnie dońowej,K$ków 1985: .Jecz

próżho przeczyć aż za dobrze stwierdzon'm fakto,n: navroty barbar.,ńst|9a, dzialanie wbreur
dorcbkowi kultury są nożliwe' wdaje się, że ratu ek przed regresami Polega na zabiegu z pozo|1!
prostyt1. tecz jahże trudnym do ufzecz,wislnie ia: porządek po|ityczny po'|inien zabezpieczać
spoleczeństwa pżed ludźmi, hófz! za d{żo wiedzą na pewno' |. ' .] W kilfu dni po zdobyciu Baltylii,



dopuścili się skrajni nacjonaliści uknińscy w czasie ostatniej wojny wobec
Polaków, trzeba bylo jeszcze czegoś więcej: stIumienia nie tylko spolecznej, ale
pielwotnej, biologicznej moralności, zakaDJjącej ludziom czynienia krzywdy
pŹedstawicielom własnego gafu nkul7.

W rozważaniach socjobiologów istnieje również pojęcie pamięci
genetycznej a|bo ,,przyczyny ksztalĘącej"l3. Wiele wskazuje bowiem na
pewną niezmienność w historycznych sposobach postępowania spoleczności.
Niektóre typy zachowati (w tym agresywnych) mogly się powtaftać czĘściej niz
wynikaloby to Ze statystyki, szczsgó|nie wtedy, gdy przynosiły one grupie' lub
jej czlonkom, wymieme koźyści (lupy' zyski terytorialne itp.) i nie sPotkaly się
Z wystarczającą kalą, która w przyszlości zniechęcalaby do takich dziatarń. Mimo
zmiennych okoliczności tworzySiębyć może pewien staly wzoŹec postępowania.
W przypadku określonej społeczności możlna z d|]zą doząplawdopodobieństwa
przewidzieć, jakie tendencje przewai:ą przy rozwiązywaniu spraw spomych,
do jakich metod ucięknie się w rywalizacji i walce, z kim zawierać będzie
sojusze itd. Aby wykazać, ze zasada ta dzia|a, mozr'a przeprowadzać ciekawe
analizy historyczne',. W wypadku interesującego nas tematu warto prześledzić

w okolicach Paryża za|rzynano dwóch unędników królewskich.[. . .l Glowę młor1szego obnoszono
na pice ulicami stolicy, stafszego povieszono na latarni' zatknąwszy mu popzednio usta sianen'
pońieważ nial jakoby Po|+'iedzieć, że n,spońńiana subs|ancja nadaje się na pokarm dla elodnego
motlochu' Na wieść o lej zbmdni w Zgomadzeniu Konstytucyjńym zapanowała konslemacja'
odczynil urok Antoni Barnave' a,ciwszy słov/a' klóre przeszu do historii: Cóż, panowie' czy ta krew
byla fnowu |ak czysla? |. .] Lekko Eucohy Itafes parlanen|arny oznaczal 1o, co zaczęto nazyhać
,,zarażeniem śmiercą,'. Droga nstala wskazana''.'' ', s' 2.t_23.
opisy podobnych skrajnych zachowań znajdujemy w czasie trw.nia wojny algierkiej. Tam też
kobiety, a nawet dzjeci muzuhnańskie dopuszczały się w ,,szale mordu'' na Europęjczykach czynów
przerażających, a francuscy komandosi odpowiadali im tym samym (Anónej So|ak Komandosi
Michała Archaniola, hĘ://cristęrosl.w.inteńa'pVcristłekonkwista'/Komandosi%2oMichala%20Ar
chaniola.htm
l 7 Znanych jest wiele przykładów skutecznego stosowania takich działań' Np' szkolenia Hitlel]ugend,
czy szenej w ogóle żołnierzy hitlerowskich (formacji SS i innych), szkolenia komunistów
(szczególnie komandosów ',sp€cnazu'')' szkolenia oddziałów morderców Pol Pota w Kambodży,
czy dzisiejszych fanatyków z Al.Kaidy'
l8 opi"y"'an"j np. * pmcy Rupena sheldrake Pę'la cfas!, wa$zawa 200ó.
19 Bi|ans historyczrrych stosunków polsko-ukaińskich \tr1gląda dramatycznie. czpnikiem
przesądfojącym o takiej opinii może być chociażby analiza wydarzeń wieku xx. Prawie żadna
z zawieranych umów Polską nie została przez Ukaińców dotrz}mana. okrume mordy ludności
polskiej w Galicji i na wołyniu u schyłku I wojny światowej, terroryzm i sabota]że w okresie
międrywoj€nnym' pomoc okupantom w dziele eksteminacji Polaków wTeszcie |udobójcza akcja
na Kfesach w czasie Il wojny światowej nie zostab ukalan€ ani nagłośnione' Dlatego sprawcy tych
okfucieństw jesz.ze z^ życia swch ofiar mogą być ufnawani przez swój naród fa bohaterów

44 45

nawlacające od powstań Chmielnickiego okresy eskalacji agresywnych Zachowań

wobec polskiej ludności, a nawet próby czyszczeni'a etnicznego telenu. Z reguły

zbrodnię te pozostawaly nieukarane i niepotępione.
są to rozważania teoretyczne' ale istotne, gdyż okrutne zbrodnie, takie

jak ludobójstwo trwają w świadomości nalodów przez wiele pokoleń' gdyż' jak

oisał Marian Malikowski ,,pamięć zbiorowa jest bardziej odpoma na zmiany

izeczywistości niż pamięć indywidualna''20. zalem nadzieja na upolanie się

z upiorami Przeszlości przez uporczywe pzemilczanie prawdy może okazać się

zaw odne. znalle powiedzenie mówi, że ci, którzy ignorują historię, skaz ani są na

jej powtarzanie.
Potraktować więc powinniśmy pruypadek Polski w dwudziestoleciu

międzywojennym, nie jako wyjątek, ale jeden Z wielu dramatów, którego

przebięg wskazuje na nieuchlonność kwawej rozprawy ze strony wywodzących

się z mrriejszości etnicznych przeciwników państwa (szczególn\e gdy znajdzie

się ono w trudnej sytuacji międzynarodowej lub ekonomicznej), jeśli mniejszość
jest wystarczająco liczna' a na dodatek znajdą się w niej ugrupowania kierujące

się skrajnie szowinistyczną ideologią odrzucającą metody określane przez

kulturę Zachodujako ,,cywilizowane''. Czy Źródla pozwolą na zrekonstruowanie

takiego Przebiegu zdarzeń w skali szerszej i dopuszczającej uogólnienia, wykażą

niewątpliwie prowadzone w tym kierunku badania.

20 ||spółczesne stosunki polsko-uktaińskie: Trudne problemy, trudne rocznice |w:l S|osunki polsko-
uk|aińskie \, la|ach 1 9 39.2004 ' watszĄwa 2004.



Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Kult Bandery i Szuchewycza na Ukrainie

Postaciarni które już od trzech pokoleń dzielą Polaków i Ukaińców'
zy,ł|aszczatychzy,I olynia i Malopolski Wschodniej, są niechlubnej pamięci Stepan
Bandera i Roman Szuchewycz ps.,,Taras Czuprynka". Byli oni obywatelami
Drugiej RzeczypospoliĘ narodowości ukraińskiej i ponoszą odpowiedzialność
za ludobójstwo dokonane na setkach tysięcy innych obywateli, należących do
narodowości polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, czeskiej, a także i ukraińskiej.
Współczesny kult tych zbrodniarzy, podsycany przez Kongres Ukaińskich
Nacjonalistów i niektóre ukaińskie partie polityczne podzielił jeszcze bardziej
spoleczności nie tylko w Polsce i na Ukrainie, ale i w wielu krajach Europy
Wschodniej.

Bandera jako zbrodniarz

Stepan Bandera urodzil się w 1909 r. w Uhrynowie Starym na ziemi
stanisławowskiej. Byl synem księdza greckokatolickiego, silnie powiązanego
z nacjonalizmem ukraińskim. W Polsce międzywojennej zdobyl wykształcenie,
kończąc gimnazjum w stryju i studiując na Politechnice Lwowskiej. otrzymal
absolutońum, ale nie obronił pracy magisterskiej, gdyi. Jui. w tym czasie byl
calkowicie pochłonięty działalnością konspiracyjna. Związał się bowiem bardzo
silnie z antypolskim i antysemickim ruchem nacjonalistycznym. w l927 wstąpit
do nielegalnej Ukraińskiej Wojskowej organizacji, a następnie do organizacji
Ukaińskich NacjonalistÓw. w tej działalności wspierat gojego ojciec, co niestety
w wypadku duchownych podlegających metropolicie Andrzejowi szeptyckiemu
było niestety częstym zjawiskiem' W dzialalności swej wyróżnial się do tego
Stopnia, że stal się szefem jednej z frakcji, któĄ czlonkowie od jego nazwiska
przyjęli nazwę banderowców. Środowisko to było mocno infiluowane przez
niemiecki wywiad Abwehra, który widząc w nacjonalistach przyszlą ,,piątą
kolumnę'' szkolil ich oraz zaopatrywal w broń i pieniądze.

W latach hzydziestych Bandera ijego podwladni przeprowadzili szereg
akcji terrorystycznych. Najgłośniejsze akty przemocy to zabójstwa ministra
spraw wewnęhznych Bronislawa Pierackiego i posla Tadeusza Holówki,
gorącego zwolennika wspólpracy polsko ukraińskiej' Trzeba w tym miejscu
wyraźnie zaznaczyć, że banderowcy zabłali także tych swoich rodaków, którzy
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chcieli zgody Z Polakami. Przykładem jest zasrzelenie Iwana Babija, dyrektora
lwowskiego gimnazjum ukraińskiego i działacza Akcji Katolickiej.

Za swoje zbrodnie Bandera Został skazany na karę śmierci, ale
humanitame wladze polskie najpierw karę zamienily mu na dożywocie.
a następnie we wrześniu 1939 r. wypuściły go na wolność. ,,W podzięce''
Bandera wrócil pod opiekę Niemców. Mieszkając z ich łaski w Krakowie (tutaj
w cerkwi greckokatolickiej przy ul. Wiślnej zawarl z wielkąpompą ślubkościelny)'
bral udziat w tworzeniu ukraińskich batalionów kolaboranckich ,,Nachtigall''
i ',Roland''. Po wkroczeniu wojsk niemieckich w lipcu 194l r. do Lwowa przejąl
na kilkanaście dni władze w tym mieście. W tym czasie wspominane bataliony
wsparte przez balderowców dokonały straszliwych pogromów zydów.

Wprawdzie Niemcy wkrótce izolowali Banderę w KL Sachsenhausen,
ale nadali mu statut specjalnego więŹnia. Mięszkał on nie w zwykłym baraku
więziennym, ale w specjalnej stre{ie' czyli w tzw. zellenbau, ciesząc się tam
lagodnymi warunłami. Mógł kontaktować się ze swoimi podwladnymi, udzielając
im szereg instrukcji. W 1944 r. zostal wypuszczony nawolność' aby znów tworzyć
ukaińskie formacje kolaboranckie' złożone prawie wyłącznie z mieszkańców
Kresów Poludniowo-Wschodnich, a Więc z osób posiadających obywatelstwo
polskie. zresztą sam Bandera posługiwał się także polskimpaszportem' Adolfowi
Hitlerowi byt Wiemy do końca. Później pozostał w Monachfum, przejęty przez
wywiad amerykański' który zapewniał mu ochronę i bezkamość. Niestety
w podobny sposób wywiad ten ochronił innych zbrodniarzy ukraińskich,
w tym m.in. pułkownika Petro Diaczęnkę, dowódcę Legionu Wołyńskiego,
dopuszczającego się okrutnych zbrodni na polskiej cywilnej ludności Kresów
i Warszawy, oraz niemniej okrutnego Mykołę Łebedzia, szefa Slużby Bezpieky,
mordującej w sadystyczny sposób tych Ukraińców, którzy sprzeciwiali się
banderowcom.

Szuchewycz jako |udobójca

Roman Szuchewycz ps. ,,Taras Czuprynka'' urodzil się w 1907 r.
w Krakowcu, tuż nad obecna granicą polsko-ukaińską (obecnięjest fu przejście
graniczne Korczowa-Krakowiec). Byl synem sędziego i córki greckokatolickiego
księdza. W okresie międzywojennym zdał maturę i sfudiowal na Politechnica
Lwowskiej. Takjat Banderazaczadzony w czasie studiów nacjonalizmem wstąlił
w szeregi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Brał udział m.in. w zabójstwie
wybitnego polskiego pedagoga, a zarazem kuratora oświaty okęgu lwowskiego,
Stanisława Sobińskiego. Po przeszkoleniu na terenię Wolnego Miasta Gdańska,
gdzie pod nadzorem Abwehry poznawał tajniki pracy dywersyjnej, został

platnym najemnikiem Trzeciej RZeSZy. w następnych latach pŹygotowywał

wiele zamachów na polskich urzędników, w tym też na wsponrnianęgo minisEa

Bronisława Pierackiego.
w czasie II wojny światowej kontynuował kolaborację z Niemcami.

Zostal oficerem lącznikowym przy batalionie ,,Nachtigall',, współuczestnicząc
wlipcu 1941r. wmordzienaprofesorachlwowskich. ByIteżwspółodpowiedzialny
za ówczesne dwa pogromy ludności żydowskiej Lwowa; w pierwszym

zamordowano Siedem tysięcy Zydów, w drugim - dokonanym w ramach tzw.
dni Petlury - dwa tysiące. od 1942 r. organizował Ukraińską Powstańczą Armię,
będąc bezpośrednio odpowiedzialny za ludobójstwo ludności polskiej naWołyniu
i w Małopolsce Wschodniej. Równocześnie ze szczegó|nązajadłością mordował
da\ej Zydów , a tŃze tych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w mordach' Po
wojnie pozostal na Klesach Wschodnich' kierując resztkami swoich oddziałów.
w 1950 I. zginąl w wyniku zdrady swoich toważyszy w Bilohoroszczy pod
Lwowem.

Na wspóĘracę z radziecką bezpiekąposzedI najbliższy współpracownik
Romana szuchewycza, Wasyl Kuk' który najpierw był jego Zastępcą'
a następnie pojego śmierci ostatnim dowódcą UPA. Aresztowany w 1954, trafił
do radzieckiego więzienia. W l9ó0 r. wyszedl z niego w zamian za napisanie
ułożonego przez KGB tekstu pt. ,,List otwarty Wasyla Kuka do Jaroslawa
stećko, Mykoły Łebedia, stepana ł€nkawskiego, Darii Rebet, Iwana Hryniocha
i do wszystkich Ukraińców mieszkających za granicą,' . Autor wzywał swoich
adlesatów do potępienia metody oUN.UPA. List tęn był ogmmnym ciosem dla
nacjonalizmu ukaińskiego.

Kult za prezydentury Wiktora Juszczenki

KultstępanaBandery i Romanaszuchewyczadoroku 1991 r. rozwijał się
w banderowskich środowiskach emigracyjnych, głóWnie w Kanadzie i USA.
PóŹniej przeniósl się na Ukrainę, glÓwnie zachodnią (czyli między Bugiem
a Zbruczem), oraz do niektórych kręgów mniejszości ukaińskiej w Polsce. Te
ostatnie korzystały i kolzystają nadal z bęzradności państwa polskiego w tej
sprawie.

Po 2005 r. kult zacząl gwałtownie rozwljać się także w innych częściach
Ukrainy. Szczególniepotzw. pomarańczowej rewolucji,bardzomocnowspieranej
ptzez tzw. poplawne politycznie polskie środowiska, a także _ co niestety
ze smutkiem na|eź:y zaznaczyć _ przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego
i kolejnych polskich ministrów spraw zagranicznych. w wyniku takiej syfuacji
plezydent wiktol Juszczenko nadał w 2007 r. tyfuł bohatela Ukainy Romanowi
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Szuchewyczowi. Trzy |ata p6źniĄ już po sromotnie przegranych przez siebie

wyborach prezydenckich, podobny tytul nadał Stepanowi Banderze.

GIoryfikacja wyrażała się w tym czasie równie poprzez:
- stawienie pomników zbrodniarzom.
. organizowanie uroczystości i pochodów ku ich czci,
- utrudnianie upamiętnienia ofiaI ludobójstwa,
. indoktrynację mlodzieży szkolnej,
- prymitywną propagandę medialną.

Trzeba zaznaczyó, że tego typu dzialania cieszą się popalciem celkwi

greckokatolickiej' w tym tęż niektórych jej hierarchów. Przykładem jęst

postawa arcybiskupa greckokatolickiego Lwowa Ihora Wozniaka' który nie

tylko poświęcił pomnik Bandery' ale i wygłosił kazanie (a raczej przemówienie

polityczne) gloryfikujące zbrodniarzy. Nie lepsza jest też postawa niektórych

duchownych greckokatolickich w Polsce.
Nic więc dziwnego , irc rodziny pomordowanych przez oUN.UPA' wspielanę

ptzez organizacje kresowe, niepodleglościowe i kombatanckie, stanowczo

przeciwko temu protestują' W Polsce miało miejsce szereg spektakulamych

plotestów, w tym też ulicznych. Do najważniejszych należy za|\czyć:
- protest pŹeciwko nadaniu Wiktorowi Juszczence przez Katolicki

Uniwersytet Lubelski doktolatu honońs causa (1 lipca 2009 r)'
- protest pod konsulatem Ukrainy w Krakowie przeciwko gloryfikacji

Glorylikacja a Euro 2012

Jednym z kolejnych przejawów kultu zblodniaŹyjest opętanczy pomysł

nadania lwońkięmu siadionowi piłkarskiemu imienia Bandery. opętańczy, bo

to takjakby stadionowi w Berlinię chciano nadać imię Hitlera lub Himmlera czy

w Moskwie Stalina lub Berii
Przeciwko temu ZnóW Zaplotestowało wiele środowisk, w tym tez

żydowskich' a nawet i ukraińskich. Te ostatnie słusznie uwaźają, że jest to nie

tilko wykopanie kolejnych rowów między dwoma narodami słowiańskim' ale

i, rzucenie.kłody organizatorom EURO 2012. Jak bowiem można sobie

wyobrazić, aby na takim stadionie mecze mogły rozegrać drużyny Polski czy

|ńae]r':' faprótestowała również Rada Miasta Krakowa' która w 8 lipca 2010

r' podjęła znaczącą rezolucję wzywającą radnych Lwowa, miasta partnelskiego

Krakową do potępienia tych działań. Krakowscy fadni napisali:

,,ząisze z dużq sympatiq i zaąn8azowąniełn obserwowaliśmy i nadal

obserwujemy clązenią Narodu IJkraińskiego do podkreślenia swojej toż;ąmoŚct

narodowej i niepodlegtości. Te cechy świądomości patńotycznej są nąm

szczególnie bliskie, czemu zawsle dajemy i będziemy dawali wyraz na arenie

mięizynarodowej, Wiemy jak ważna jest pamięć historyczna i nie ząmierzam}

ingerować w wewnętrzne sprąwy Ukruiny'

Jednocześrue ncLuczono nas zło nazywać po imieniu i otwarcie mu się

przeciwstawiać. Dlatego, w przededniu 11 lipca _ rocznicy Krwawej Niedz'ieli

na Wołyniu, apelujemy do Radnych Lwową, nąszego mtąsta pąrtnerskleqo

ct potępienie ogroruu bestialstwa, jakiego dopuściĘ się w latąch 
.1943 

_ l,944

oia,tity oun-ure i SS Gcllizien na mieszkańccLch tych ziem: Polakach, Zydnch,

Ukrąińcąch, Czechach, ormianach i innych narodowościach żyjqcych wspólnie

nu tej samej ziemi.'
w następnych słowach dodali: ,,We współczesnym świecie nie ma

zgody ,a akcepiicję tdeologii, które usprawiedliwiajq ludobójstwo, a ż'aden

io,ia ,r, ^i p-,o budować swojej tozsąmośCi ną krwi i cierpieniach

bezbronnej ludności cywilnej,' (...),,U,,,ażąmy również,, że szczegóInie na dwą

lata p,7"i Mistrzostwąrui Europy w piłce nożnej, które toczyć bęĄ.się tąkż'e ną

lwowskim tądionie, musimy bardziej stanowczo reagować na wszelkie przejawy

manife s tow ania nacj onąIizmów''
warto w tym miejscu zaznaczyć' że 5 lutego 2010 r. do wladz FIFA

i UEFA w podobny sposób napisały organizacje kresowe:

,,istnieje uzisadniona obąwa, że odbywajqce się na terenie Ukrainy

Mistrzostwa Europy w Pitce Nożnej staną się pierwszą od cząsów pąmtętnej

olimoią'dy w Berii,ie w r. 1936 wielkq imprezą sportową, którtt odĘwać się

UPA (l0lipca 2009 r.),
- protest przeciwko wjazdowi do Polski rajdu kolarskiego im. Bandery
(sierpień 2009 r.)'

- plotest przęciwko gloryfikacji w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

abp. Andrzeja Szeptyckiego (25 listopada 2009 r.)'
. pfotest pod ambasadą Ukainy w Warszawie i pod konsulataml

w innych miastach przeciwko nadaniu tytułu bohatela Ukrainy

Stepanowi Banderze (5 lutego 2010 r.),

Protesty odniosły duży skutek i doprowadzily m.in. do Zatrzymanra

wspomnianego rajdu im. Bandery. odniosły też sukces medialny, bo temat

poJchwyciły prawie wszystkie stacje telewizyjnę' rozgłośnie radiowe i redakcje

gazet. oczywiście niektóre media jak. np. ,,Gazeta wyborcza , czy ,,Tygodnik

Powszechny,' krytykowały organizatolów plotestów (dę facto stając po stronie

gloryfikatorów UPA i Bandery). Jednak większość pozostałych mediów

sympatyzowało Z protesfującymi, a przede wszystkim nagłaśniało ich lację.

w ten sposób przelamana radykalnie Została Zmowa milczenia. A o to w tym

wszystkim chodziło najbardziej.
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będzie w cieniu swastyk. Nie można do tego dopuścić.
Prosimy Pana Prezydenta, aby kierowana przez Pąną Federącją:
1' Zd,ecydowanie potępita z'jawisko odradzania się na Ukrainie

ideologii szowinistycznej i neofaszystow s kiej.
2. Udzieliłcl wszelkiego moż'liwego wsparcia tym siłom społecznym na

Ukrainie, które przeciwstąwia'ją się propagowaniu tej i"d,eologii,
3. Zaż'qdnła w najbliższej przyszłości od nowo wybranego Prezydentą

Ukrainy natychmiastowego uchylenia wydanych przez Wiktorą Juszczenkę
dekretów gloryJikujqcych OUN-UPA i jej przywódców, ą także zwróciłCl uwągę
włądzom ukrąińskim, ż,e rozwijanie ideologii nacjonalistycznej stoi w głębokiej
sprzeczności z misją, która przyświeca dzirłłąlności UEFA'

4' W ramach progrąmu wctlki z przejąwami rąsizmu ną st(ldionach
podjęła różnorakie dziąhnią, zmierzające do zapewnienicł bezpieczęństwą
kibicom, którzy w roku 2012 prlyjadą na Ukrainę'

5 . Rozważs,ta zasadność orgąnizowąni.ą, EU Ro 201 2 w e Lw owie, które 80
społeczność _ szczególnie sprzyjającą rozwojowi ideolołii szo,,|inistycznej
i neofąszystowskiej _ bttrdziej dbą o budowąnie mauzoleów poświęconych
OUN-UPA anizeli o rozwój niezbędnej do organizacji Mistrzostw Europy
infrastruktury. Być może inne miasto na Ukrtlinie bąrdziej zasługuje ną ząszczyt
organizowąnią EURo 20 ] 2.,,

osobiście wątpię' aby EURO 2010 z powodu ogromrrego chaosu
organizacyjnego mogło się odbyć Zza Bugiem. Pomysl Z patonem stadionu
może nie tylko stać się gwoździem do trumny dla imprezy, ale i pokazać po raz
kolejny, że Ukrainie do Europy jest jeszczę da|ęko'

Bogusław Paź (UWr)

A|etofobia, czy|i strach przed prawdą o ludobójstwie na
Kresach.

I. wsTĘP.

Zastanawiałem się przez dłuższy czas, jak nazwać niemal paniczny

stach przed ujawnieniem prawdy o ludobójstwie dokonanym przez ukaińskich

Zblodniarzy Z OUN-UPAi SS-Galizien na mięszkańcach Kręsów. Kiedy bowiem

uzmysłowimy sobie zakres obecności tego stlachu, obejmujący zasięgiem takie

instytucje par4stwowe, jak: Pałac Prezydencki' Sejm, Senat, uniwersytety'

ale takźe państwowe i prywatne media, a nawet instytucje kościelne' to samo

nasuwa się pytanie: jaka jest istota i podłoże tego Zjawiska? Dlaczego nadal

występuje ono ponad szęśćdziesiąt lat po zakończeniu wojny? Jak mi się zdaje,

dotychczas zjawisko owęgo strachu nie znalazlo swojej stosownej nazwy, od

której należałoby zacząć jego opis i wyjaśnianie.

Kwestia znalezienia stosownęj nazwy jęst bardzo ważna z dwóch

względów. Po pierwsze, dlatego' że nazwanie czegoś, czyli opatrzenie nazwą

jakiejś rzeczy lub zjawiska skutkuje tym, że to, co nazwane zostaje wyraźrie

wskazanę. Po drugie, dlatego że wskazanie na dane zjawisko skutkuje

jednocześnie tym, że ujaWniona Zostaje jęgo istota' stosowna nazwa pełni

funkcję jakby ruchu palca wskazującego, gdyż ukierunkowuje naszą uwagę

we wlaściwym kierunku, a w dalszej kolejności pozwala nam na wydobycie

na jaw ze wskazanego zjawisko jego istoty, która na pierwszy rzut oka bywa

niewidoczna.

II' TERMIN ..ALEToFoBIA'' l JEGO WYJAśNIEN'IE.

Po namyśle wybralem nieco obco brzmiący termin ,,alętofobia''.
Dlaczego ta naz\ła? _ Ze względu na dwa obęcne w nazwie słowa, które

oddają istotę zjawiska, o którym chciałbym powiedzieć. Slowo ,,aletofobia'' jest

złożeniem dwóch pochodzenia greckiego słów: aletheia _ ptawda oraz phobos
- strach. Poniewaź:' zaś nikt inny, poza starożytnymi Grekami, nie potrafił
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lepiej i glębiej opisać i wyjaśnić świata' dlatego myślę, źe wano powolać się
na ich ustalenia, dotyczące natury tych dwóch kategońi: prawdy i strachu.
wańo posluchać greckich mistrzów, aby korzystając z ich mądrości, poznać
na czym polega istota współczesnej aletofobii. Zacznljmy od najważniejszej
z filozoficznych kategorii tj. od prawdy.

III. PRAWDA, czylr ALErrEfi.

Sens prawdy ujawnia samo greckie slowo ,,aletheia" (a)fiĄtta). Aletheia
w mitologii stalożytnej Grecji było imieniem jednej z bogiń, córki Zeusa.
Wymowne jest samo słowo ',aletheia'', które oznacza negację (pŹedrostek ,,a-'')
wszelkiej formy skrytości (lethe), bycia ukrytym, pozosta\łania niejawnym.
Gdyby chcieć dosłownie przetłumaczyć z greki najęzyk polski slowo ',alętheia'',
tzeba by powiedzieć: nie.skrytość. Sens tak pojętej prawdy w ztlaczen\ls
pozytywnym to jawność, poznawcza dostępność tego, co jes,.
Znamienne jest, że dla starożytnych Greków prawie dwa i pól tysiąca lat temu
prawda oznacza|a nęgację stanu jakiejkolwiek postaci skrytości, czy byc\a
w ukryciu. Dlatęgo też czasownik ,'mówić prawdę'' (aletheuein) Znaczyl
dokladnie tyle, co: ,,wydobywać najaw, to co Pozostawalo w ukryciu''. Sens tego
można zilustrować taki oto Przykladem, kiedy to od czasu do czasu slyszymy,
że jakiś dziennikarz czy po|ityk ujawnił jakieś skrywane przestępstwo. Wtaśnie
ten moment ujawniania czegoś, co pielwotnie był uĘte (afera korupcyjna,
kłamstwo, zbrodnia, etc.) jest i Stotą klasycznie pojętej prawdy. Glosit jąjeden
z największych myślicieli - Platon.
Grecy jednak odkryli jeszczejeden aspekt prawdy. otóż' wielki uczeń Platona _
Arystoteles naukęmistrzaoprawdzierozwinąlo aspektzgodności, amianowicie:
zgodności myśIi z rueczą. Średniowieczny arystotelik * św. Tomasz z Akwinu,
nawiązując do Arystotelesa, ów moment zgodności nazywal: przystawalnością
i odpowiedniością (convenientią, conformitas, ąd,o,equatio). Mówienie prawdy,
oznacza w tym kontekście tyle, żę moja wypowiedz jest Zgodna ze stanem
rzeczy' o którym mówię np' prawdziwym jest stwierdzenie, że pada deszcz za
oknem, gdy faktyczne deszcz za oknem pada.
Arystotelesowską wykładnię prawdy nazywa się często klasyczną lub
korespondencyjną, Platońską - aleteiczną' Choć w dziejach filozofii wyróżniano
jeszcze wiele innych aspektów prawdy, to jednak te dwa wcześnie wskazane w
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zupetności wystalczą do tego, aby ukazać sens zjawisko aletofobii, Z którym dziś

mamy do czynienia w odniesieniu ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich

zbrodniarzY.

Iv. STACH (P'o'os) l wsTYD JAKo SKŁADNIKI ZJAwtsKA ALEToFoBII.

Kiedyjuż powiedziałem' czym jest klasycznie pojęta plawda, pozostaje

powiedzieć parę slów o tym, czym jest sam strach, jaki towarzyszy niektórym

politykom i publicystom w Związku możliwością ujawnienia prawdy. Podobnie

jak wcześniej, i tu niezastąlionym jest wielki Grek Arystotelęs, który strach

definiowaljako:
,,przykość i niepokój wywołany wyobrażeniem o grożącym

nięszczęściu, które niesie zgubę lub cierpienie.'''
Arystoteles' podawszy tę definicję' zaraz zauwaza, że nie każde

nieszczęście napawa nas lękiem. Jakie zatem? - Otóź' tylko takie, twierdzi ów

clek' którę
,'może spowodować wielkie cierpienie lub zagładę i to nie w odleglej

przy sz|ości, |ecz załrąża, jak nam s\ę zdaje' natychmiast'',2
A przyczyny strachu są różne, powiada ten autol. TeZę tę ilusbuje

konkrctnymi przykladami. wśród nich warto przytoczyć ten, który moŹna

bezpośIednio odnieść do interesującego nas zjawiska:

,,przestępcę napawają więc lękiem ludzie świadomi dokonane go przęzęń

występku'' (1382b5)
co jest szczególnie ciekawe Z perspektywy naszych rozważań to to,

że Arystoteles wśród przyczyn generujących strach umieszcza poczucie

wstydu, czyli obawy o poharńbienie ze względu na czyjeś obecne lub przeszłe

występki' któIe wyrastają Z jego naszych wad, jak: tchórzostwo, okruci€ństwo,

chciwość, ętc' wstyd jest tym większy, dodaje on, gdy okazuje się, że czyjeś

występki wynikają z jego własnej w\ny, Czyz nie z dokladnie taką przyczyną

wstydu i strachu przed nim mamy do czynienia w środowiskach apologetów

banderowskich zbrodniarzy?

1 Arystoteles, R?lor,ła l382a 22 tlum. Podbielski w: te8oż Retoryka. Poetyka' warszawa 1988.
, T?trnżf-' |382A25



V' Nłtunł,ĄLgroros]l'

Zbierzmy tęraz to wszystko, o czym była mowa. Wszelka niechęć'
niekiedy: agresja wywolywana próbami przekazu o 1udobójstwie' o którym byla
mowa we wcześniejszych let.ęIatach w pelni zasługuje na miano aletofobii, czyli
strachu przed prawdą'
Przedmiot tego Strachu to prawda, czyli zarówno: sam domagający się
ujawnienia' wydobywania-na-jaw od ponad pół wieku skzętnie skqlwany fakt
banderowskiego |udobójstwa, jak i wypowiadanie sądów o nim, które ów fakt
W sposób adękwatny opisu.jąc'

ogólnie pojęte zjawisko aletofobii ma swoją okeśloną podmiotową
podstawę w postaci stnchu' obaw, które budzi u samych zbrodniarzy i ich
gloryfikatorów prawda ze względu realne niebezpieczeństwo niechybnego
okrycia się hańbą, jaką musza się oni okryć w wyniku ujawnienia zdarzeń
z ptzesz1lości.

VI. Czy aletofbbia jest zjawiskiem racjonalnym?

Kiedy mówimy o aletofobii, czyli s1r..'Ćńł przed prawdą o ludobójstwie,
to musimy pamiętać' że mamy do czynienia z pewnyoh psychicznym afektem.
Afekty zaś mają to do siebie, że często wydaja się być czymś irracjonalnym.
AjednocZeśnie wszelka aktywność człoWieka interprętowanajestjako racjonalna,
czy]i celowościowo motywowane lub sprawczo powodowane tak czy inaczej
pojętyrni racjami. Działania człowieka z jednej stlony poprzedzone jest pewną
diagnozą, czyli rozpoznaniem rzeczywistości, Z drugiej w wyniku tego działania
określa się cele i środki do tego celu prowadzące. w ZwiąZku Z tym wafto Zadać
sobie pytanie, cZy alętofobia, która jest udzialem wielu polityków, publicystów,
ale _ Zgrozo _ takżę hiStoryków' jest zjawiskiem racjonalnym, czyjest racjonalnie
umotywowana?

wydaje Się, że tak. Po pierwsze dlatego, że wszelkiepróby zaklamywania
przekaz! o ludobójstwie na Kresach dokonywane przez ukraińskich faszystów
są racjonalnie umotywowane obawą lub strachem przed hańbą, jaką muszą się
okryć wszyscy dawni sprawcy Ę zbrodni i dzisiejsi jej apologeci: od duetu:
Juszczenko-Tymoszenko popoprzez licznę banderowskie środowiska na
Ukrainie po architektów polskięj polityki wobec Ukainy' których symbolem na
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naszych oczach staje się poseł PiS Paweł Kowal'3 lstota tej polityki polegała na

popieraniu za wszelką cenę i wbrew opinii publicznej w naszym kraju środowisk

banderowców na Ukrainię i Polsce. Chodzi o to' że bezmiar okrucieństwa

i liczba popełnionych zbrodni dokonanych przez takich zbrodniarzy' jak

Roman szuchewycz czy Stepan Bandera, jest tęgo rodzaju, że infomacja

o nim Z całą pewnością w calym cywilizowanym świece spotka się z szokięm
i potęp1enlem.

Po drugie, jako następstwo pierwszego: w rezultacie ujawnienia
zjawiska genocydu dokonanego przez ukraińskich faszystów' na nic się zda ich
gloryiikacja przez W. Juszczenkę, ale nawet wyniesienie na oltarzę, jak chce tego
część grekokatolików, hitlerowskiego kolaboranta mętropolity szeptyckiego.
Permanentna i ostentacyjna heroizacja przez banderowskie elity wladzy na
Ukainie ludobójców, dążących przeszłości do zagłady wszystkich nięukraińskich
mieszkańców Kresów, uprawnia do stwierdzenia, że w wizji państwa tych elit,
nie ma miejsca na cywilizowaną wielość etniczną i prawa dla innych nacji' niż
ukraińska. Usankcjonowanie, a nawet: sakralizacja zbrodni dokonywanych przez
ukraińskich faszystów' zdaje się staje się obęcnię racją bytu państwa ukraińskiego
w politycznych wizjach dzisiejszych poton*ów stapana Bandery. Na drodzejej
budowy stoi jednak prawda o tęorii i plaktyce patlonów działań wspólczesnych
następców Doncowa i Szuchewycza.

Po trzęcię, glównym ukrywanym celem zjawiska alętofobii jest gla na
czas, to Znaczy: zamiar przeczekalia, az os tatni św iadkowie odejdą do wieczności,
a wtedy kwęstia plawdy o ludobójstwie pojętej jako wydobywania na jaw tego,
co pozostaję ukryte' przestanie być kwestią możliwą do realizacji'a Przekaz
o tej zbrodni plzestanie też być kwestią zgodności wypowiadanych sądów

' Ten oslabi w udzielanych prasie ukraińskjej wywjadach wproslpo!ępił krytykę, jaką Parlament
Eu.opejski ostatnio przeprowadził w stosunku do dekretów w Juszczenki, heroizujących
zbrodniarzy: Romana szuchewycza i StepDa Banderę, a td-kże zbrodnicze formacje: oUN.UPA i
Ss-Calizien. Zob. httpJ/www.polskiekesy.info/index.php?option=com content&view:ar
ticle&id=801 rczemu-sluzy-eurodeputowany-kowal&catid=99:wiadomosci&Itemid:489.
W sukurs działaniom Kowala szła Gazeta wyborcza, któfa potępila działalność polskich
parlamentarzystów: Pawła Zalewskiego i Kolarskiej-Bobińskiej. którzy doprowadzili do tego'
Europal]ament polępil dekrety Juszczenki gloryfikujące zbrodnjarzy i hitlerowskich kolaborantów:
Banderę i szuchewycz Zob' hrrp/lwy5orcza'pvl'76842,7608657'Nie warlo znow-v}cl3g:r!-
Bandere.html
a Tak wprywatnych rozmowach okeślają swoją strategię wspólcześni manipulatofzy, s|anowiący
..straż Drzednja'' aletofobi j.



z Źeczywistością, gdyż stanie się wylącznie efektem politycmej poprąwności
jako swoistej gry politycznej pomiędzy dominującym silami politycznymi

w kraju i aktywnością obcej agentury obecnej w polskich instytucjach życia
publicznego.

Stąd plynie dla nas istotny wniosęk: nie da się skutecznie zanegować
sprawy ludobójstwa na Kresach, jak dtugo ilyją 1eszcze naoczni świadkowie

owych zbrodni, któŹy w kazdej chwili mogą świadczyć o nich. Ale i nie da

się już bezpośrednio zanegować faktu ludobójstwa w przekazie medialnym,
gdyz część historyków i środowiska kesowe coraz śmielej i coraz skuteczniej

docierają ze swoim przekazem do polskiego spoleczeństwa.
Po czwarte, racjonalny charakter al€tofobii w odniesieniu do jej

głównych podmiotów da się uzasadnić tym, co chalakteryZuje wszelki strach,
a mianowicię: ęlementem niechybności wydobycia na jaw wszelkich faktÓw
dotyczących ludobójstwa. Mędialni i uniwersyteccy klamcy oraz manipulatorzy
zdają sobie sprawę' że nie tylko da się skutecznie ukryć faktów dotyczących
bezniaru zbrodni, jakich dopuścili się ukraińscy wspólnicy Hitlera w dzięle
zgładzenia nieukraińskiej ludności Kresów, al€ że ten przekaz jest dziś
nieporównanie łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Można odwolać ten czy inny program w telewizji, lub taką czy inną
konferencję na uniwersytecie, ale nie można np. zamknąć witryny internetowej
ks. T. Isakowiczowi-Zaleskiemu czy licznych witryn środowisk kesowych'
Jednocześnie niepodlegające cenzurze komunikowanie w internecie pomiędzy
ludźmi w różnych krajami stało się latwe i tanie jak nigdy wcześniej. Pamiętać
należy stale o jeszcze jednym' chyba najwa:Źniejszym: moc prawdy 1est jak si|a
ptzeraź:enia i oburzenia, które budzi się każdym' kto zapoznaje się z kolejnymi
matelialami, dotyczącymi owej zbrodni. Nie można powstzymać ani tęgo
oburzenia, ani tym bardziej: zgasić blasku prawdy, która nam pozwala poznanre

Ę zbrodni, ale u niektórych budzi strach i obawę przed hańbą.

VI. M.ąsn ALEToFoBII.

Z diagnozy syfuacji, której dokonują współcześni manipulatorzy,
wynikają określone konsekwencje o chalakterze praktycznym. wszystkie
sprowadzają się do jednego celu: za wszelką cenę nie dopuścić do otwaltego,
publicznego mówienia o ludobójstwie' jego sprawcach i celach. Kiedy już nie da
się przemilczeć w jakimś publicznym wystąlieniu ludobój stwa dokonanego przez
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ukaińskich faszystów należy zastosować taktykę konsekwentnego nieużywania
Samej naz wy ,,ludobójstwo''. Brak stosownej nazwy na oznaczenie omawianego
zjawiska sprawia, że to Zjawisko zawsze pozostaje niedookeślone, a jego istota
rozmyta. Nie dziwi więc, że np. Bogumila Berdychowska w Radiu ToK FM
może mówić przez godzinę o zbrodni na Kresach, nie używając przy tym ani
razu slowa ,,ludobójstwo''' To samo: nasi prominęntni politycy, czy poprawni
politycznie publicyści.

Wspólcześni powodowani aletofobią manipulatorzy poslugują się
bardzo rozległym repefiu em środków, które mają pozwolić na realizację ich
zamierzeń. Wymieńę tylko kilka z nich:

l. Niędopuszczenie do bezpośredniego przekazu prawdy. Jest to
dmstyczna forma negacji prawdy historycznej w znaczeniu: ujawniania tego,
co skryte. Jest wiele przykladów obrazujących to Zjawisko. Ta najbardziej
prymitywna postać aletofobii objawia się różnorakirni dzialaniami. Najbardziej
wyrazistym ich przykladem są decyzje odwołaniu emisji programu pokazującego
drastyczne wydarzenia, kolidujące z aktualną polityką miłości wobec
banderowców, ale także zdjęcię z pierwszej strony znanego dziennika, pod
wplywem telefonu z kancelarii prezydenckiej, artykułu o odwolanej konferencji
naukowej o ludobójstwie. Innymi przykladami są: niedopuszczenie do emisji
programu, w którym występuje ktoś tati ze środowiska kesowegojak: profesor
czesław Partacz, dr Lucyna Kulińska lub ks. Tadeusz Isakowicz.Zaleski, czy
przeniesienie emisjijakiegoś programu o Zbrodni w Hucie Pieniackiej na godzinę
1.20 w nocy,s etc. .

2. Częściowy przekaz historyczny. _ Zjawisko niezwykle częste tak
w faktografii, jak i programach publicystycznych. Polega na podawania jednych
faktów historycznych' przy jednoczesnym pomijaniu innych, tworzących istotny
kontękst w postaci np. prelnych liczb obrazujących rozmiary dane zjawisko
i pozwalających nam na Zęstawienie go z innymi zjawiskami. Czyni się to celem
zamazania i zafa|szowania przekazu o wydarzeniach z ptzeszlości. Tu mamy do
czynienia z negacją prawdy pojęĘ za niemieckim filozofem - Heglem, który
głosił zasadę, że ,,prawda jest całością''. Przykladem obrazującym ten rodzaj
aletofobicznej maski jest tekst Marcina Wojciechowskiego, który relacjonując

5 Dobrym przyktademjest emisja o tej porze programu o rzezi w Hucie Pieniackiej' który dodatkowo
został skócony o polowę w stosunku do oryginalu.



6 Gazeta Wyborcza, 2009-08-03 wydanie inremetowe.

pŹed lokiem sprawę banderowskiej prowokacji w postaci Ądu młodych
następców tego zbrodniarza, stwierdził:

',Ukraińcy nie robią rajdu, by dokopać Polakom _ Stepana Banderę
czczą za atlty s ow ieckość,, 6,

stwierdzenie to zdumiewa swoją naiwnością i bezczeltością zarazem.
Gdyby wziąć na serio słowa redaktora Gazęty wyborczej, to należałoby wpuścić
do Polski np. rajd neonazistów, wiodący śladami Hitlera do,,Wilczego szańca''
w Gierłoży. Neonazistów, którzy nie będą czcić tegoż idola, aby,,dokopać
Polakom'', ale by . podobnie jato młodzi neobarrderowcy - pochwalić zdrowy
tryb zycia autora Mein Kampf' objawiający się tym, że był on wegetananrnem,
nie palił papierosów i nie wąchał Butaprenu.

3. Klamstwo. Kłamstwo, któIe jest skutkiem omawianego strachu
pŹed plawdą, przybiera dwie główne formy. Wspólne im wszystkim są różnego
Iodzaju działania, których celem jest intencja wprowad'zenia w błąd odbiorcę
wiadomości. Działania te przybierają następujące postaci kłamstwa, które pruęd
wiekami szczególowo i dogłębnie badal św. Augustyn Z Hippony:

Przemilczenie: to Zatajenie posiadanej wiedzy przez nie powiędzenia
całej prawdy lub milczące danie do zrozumienia, że nie posiadamy żadnej
wiedzy dotyczącej danej sprawy' Przykładęm modelowym jest wystąpienie
Ircha Kaczyńskiego przed rokiem na westęrplatte. Ten typ kłamstwa, będę
o nim mówił na organizowanej we Wrocławiu konferencji, to wręcz modelowy
przykład negacji prawdy w znaczeniu, o którym wcześniej mówiłem, przywołując
stanowisko Platona. Kłamać bowiem to znaczy lyle, co w mowie i szeroko
pojętym plzekazie ukrywać coś' trzymać coś w ciemlości (gr. lanthanein), czyli
jak mówi młodzież: ',ściemniać,'.

Posłużenie się mylqcq nazw7 |fa|sa significario). Święry Augustyn
z Hippony takie zabiegi wprost nazywał klamstwem' definiowanym jako

,'zwodnicze oznaczenje czegoś użytę z zarnjarem wprowadzenia w bląd''. Ta
niezwykle często występująca forma kłamstwa o ludobójstwie na Kresach
w plaktyce polega na świadomym, celowym i uporczywym posługiwaniu się
innym, niż ,,ludobójstwo'' nazwami' jak: ,,tragedia'', ,,bolesne wydarzenia,',
,,akcja antypolska,',,,konflikt polsko-ukaiński'', czyjak napisał pewien francuski
historyk (doktor h.c. [IWr): ,,dziki konflikt polsko-ul0aiński'', etc. Można
wymieniać bez końca przykłady tego rodzaju zabiegów' które kazdy obecny na Ę

sa] i słuchacz sam mó Błby ptzytoczy ć.zabieg nazywania ludobójstwa dokonanego

na Kresach mianem ,'tlagedii'', czy ,,dramatycznych wydarzeń'' przypomina

nieco sytuację, w któręj bandyta wylegitymowany przez policjanta \ zapyt^I|y

skąd mial w kieszeni kobiecy portfel ze ząęciamj wnuczków, opowiedział, że

Pożyczył go sobie od pewnęj staruszki przypadkiem napotkanej w parku' która
(sama) udeŻyła się kłem bejsbolowym w głowę. Istotą klamstwa, mającą na

celu ukrycie prawdy w obawie przed konsekwencjami (kara), ujawnia się tu

w użytym słowie ,,pożyczyF'. sposób i celjego użycia tego słowa ujawniają sedno
klamstwa. Tatą samą taktykę stosują aletofobowie w kwestii ludobójstwa.

4. Nihilizm: negacja pojęcia prawdy jako takiej. chyba najbardziej
dramatyczną formą strachu przed prawdą Jęst negacją pojęcia prawdy jako

takiej, Jeden z zaproszonych przeze mnie na moją konferencję7 profesorów'

odpowiadając negatywnie na moje zaproszenie na konferencję o ludobójstwie
i kwestionując wszystkie cele i zalożenia konferencji' napisal do mnie w liścię:

,,Ja w ogóle nie operuję pojęciem <prawda historyczno ani okręślęniem
<ludobójstwo> w stosunku do wydarzeń, którę mialy miejsce przed wejściem
w życie konwencji przeciwko ludobójstwu.''8

PIZyJętą w Ę wypowiedzi implicite rc,gację pojęcia prawdy
historycznej (nie wiadomo, czy tylko w odniesieniu do czasu ,,sprzed" konwencji
o ludobójstwie, czy ogóle) jest to przykład ladykalnych podejścia nie tylko do
kwestii ludobójstwa' ale i do historii jako nauki. Chodzi o to, że eliminacja czy
zawieszen|e w jej obrębie pojęcia prawdy, znosi ją jało źódlo rzeczywistej
wiedzy dla nas i jako naukę, zrównując historię z mitologią i sferą baśni oraz
legend. Zupelnie absurdalnym, a jednocześnie niezwykle wymownym zabiegiem
obecnym w zjawisku aletofobii jest zaprzeczatie kwalifikacji prawnej zbrodni
jako ludobójstwa Kresach dokonanej pŹez banderowców na mieszkańcach
Kresów przez odwołanie się do faktu' że pojęcie ludobójstwa weszlo do prawa
międzynarodowego dwa|ata po zakończeniu II wojny. Gdyby przyjąć ten punkt
widzenia, to okazałby się, że nie tylko zbrodnie UPA na Kresach lub w Katyniu
nie mogtyby mieć kwalifikacji ludobójstwa, gdyź. się zdaftyły ,,za wcześnie',,
aby były ludobójstwem, ale takźe ludobójstwem nie bylaby zagłada np. Zydów

7 chodzilo o konferencję pL. Prawda historJcaa a prawda polityczna w badaniach naukowych.
Pr.JkIad ludobójsfu1a na Kresąch południowo'y,schodnich II RP w latach 1939'1949. (wrcc|aw
20.2f czerwca f0I0)' Notabenę konferencja ta miała się odbyć rok wcześniej' a|e pod wplywem
nacisków ukraińskich, decyzją rektora Uwr. się nie odbyła'
3 List (e-mail) z dnia .. ' ten jest częścią mojego prywatnego archiwum'
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czy ormian, które według mojej wiedzy tez miały miejsce przed rzeczoną
konwencją. w tym kontekście przypomnę tylko skandalicznym zanegowanie
ludobójczego charakteru zbrodni dokonanej na Polakach na Kresach, jakiej

dopuścila się w ubiegłym roku pracownica warszawskiego Domu spotkań
z Historią, będąca . wraz z dziennikarzem Gazety Wyborczej - organizatorką
konferencji o ludobójstwach XX wieku.

Jednakoboktakiegopodejściadokwestii prawdy, w którymwprostneguje
się samo pojęcie prawdy, mamy w naszej prasie inne podejście. Jest ono jednak

w stosunku do tamtego bardziej subtelne, ale podobnie jak tak tamto pierwsze
opiera się ono na zniesieniu klasycznie pojętej prawdy jako pewnego
jednoznacznego i niękwestionowalnego poznania obiektywnego stanu rzeczy.
w tym drugim stanowisku, na które chciałbym zwrócić Państwa\wagę'postuluje
się wielość prawd, - Cośjak w powiedzeniu, że ,jest i prawda Rywina, i prawda
Michnika''' to znaczy., każdy ma swojq prawdę, czyli: i Michnik, i Rywin'
w myśl tej teorii' baIdzo rozpowszechnionej w środowisku ukraińskich
historyków i ukraińsklch dzia|aczy ily1ących w Polsce, swoj ą prawdę maj ą Polacy.
świadkowię rzezi w Hucie Pieniackiej, którzy cudem uniknęli ukraińskich siekier
i swoją prawdę ma Juszczenko, który sprawców tych rzezi ogłosił bohaterami
Ukainy. Chyba mając tę wielość prawd na uwadze, mÓj ,,ulubiony'' dziennikarz
Gazęty wybolczęj, Marcin Wojciechowski, tak zatytułował jeden ze swoich
artykułów o stępanie Bandęrze:

..D|a PoIaków bandyta. dIa Ukraińców bohater..o.
Właściwie sam już tęn tyfuł jest plawdziwym manipulacyjnym majstersztykiem.
Nie tylko zakłada wielość prawd, znosząc jedną obiektywnie pojętą prawdę, ale
niepośtrzeżenie przemyca zwykłą nieprawdę. To mianowicie, że dla Ukraińców,
czy nawet dla ich większości z nich Stepan Bandera jest bohatęIem' PrZecZy to
wszelkim znanym badaniom socjologicznym. Przęczy tezie Wojciechowskiego
nawet lwowski' banderowskiej ploweniencji historyk profesor Jarosław Hrycak,
który W tej samej gazecie stwierdzil:

,ladna inna kwestia nie d.zieli dziś tak Ulaainy jak stosunek do Bandery czy
szerzej - dzialalności ruchu nacjonalistycznego w czasie II wojny światowej''lo

Ale, czy gdy się wyznaje - jak redaktor Wyborczej - wielość prawd

i znosi tę jedną, niezmienną, to czy wtędy w ogóle można mówić o kłamstwię?
oczywiście, że nie! Nie ma tu przypadku. Wręcz przeciwnie - osiąga sję
zamierzony cel aletofobów' który polega na doprowadzeniu do sytuacji, że kiedy
zniesie się obiektywnie pojętą plawdą' to wtedy znika wraz z nią obiektywnie
pojęte kłamstwo. Wtedy też wszystko prawdą jest lub może nią być i zarazęm.'
prawdą nie jest lub może nią nie być _ w zależności od tego, jaki się ma nakład
i jak dużą oglądalność.

VII. Zamiast zakończenia.

Zbigniew Herben w wierszu Przesłąnie Pana Cogito'będący manifestem
przynajmniej dwóch pokolęń, Zawarł między innymi takie słowa, które na koniec
chcialbym w tym miejscu i przy tej okazji przypomnieć:

'.masz mało czasu trzeba dać świadectwo
bądź odwazny gdy rozum zawodzibądź odwazny
w ostatecznym lachunku jedynie to się liczy [...]
i ńe przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie''

Gazeta Wyborcza, 2009-08-03 wydanie intemetowe.
(podk. B.P.) hĘ|/wybotczA.pv |',7 54.|,7,.| 4863Il'Juszczenko-gra-Bandera.htrn1
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