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МІЖ ПОЛЯКАМИ І УКРАЇНЦЯМИ
MIĘDZY POLAKAMI I UKRAIŃCAMI

Włodzimierz Mokry

OD STEREOTYPU DO PARTNERSTWA 
W STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH

Perspektywa lat 1990-tych, a szczególnie kilkuletni okres nieskrępowanej ideolo-
gią i zakazami cenzury, choć niełatwej pracy twórczej w wolnej Polsce i samostijnej 
Ukrainie, daje możliwość spokojniejszej i głębszej analizy oraz oceny ponad tysiąclet-
nich dziejów stosunków polsko-ukraińskich. Ogarniając myślą całokształt tysiącletnich 
stosunków polsko-ukraińskich można powiedzieć, że rozwijały się one raz gorzej, raz 
lepiej, a niekiedy wybuchały z okrucieństwem możliwym tylko w wojnach domowych, 
znaczonych krwią, jak w pierwszej rodzinie biblijnej.

Przy takim spojrzeniu warto jednak zdać sobie sprawę z faktu, iż wiele tak polskich, 
jaki ukraińskich dzieło nieprzemijającej wartości kulturalnej, architektonicznej, literac-
kiej powstało nie tylko w wyniku stosunkowo rzadkiej w naszej historii zgodnej współ-
pracy, jak bywało to np. w średniowieczu1, a więc w pierwszych wiekach po przyjęciu 
przez Polskę i Ruś Kijowską chrześcijaństwa. Najwięcej dzieł kultury polskiej o te-
matyce rusko-ukraińskiej, a dziel ukraińskich podejmujących wątki polskie, zrodziły 
polemiki wokół tak ważnych wydarzeń czy postaci historycznych, jak np. zajęcie przez 
Kazimierza Wielkiego ziem Rusi Halicko-Wołyńskiej i Lwowa w połowie wieku XIV 
czy religijna unia brzeska z 1596 roku2.

Wieloma dziełami, tak w Polsce jak i na Ukrainie, zaowocowały takie wydarzenia, 
jak: wspólne polsko-ukraińskie zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod Chocimiem 
w 1621 roku, a następnie polsko-ukraińska wyprawa przeciwko carskim wojskom rosyj-
skim za czasów króla Jana III Sobieskiego i hetmana kozackiego Piotra Sahajdacznego 
w wieku XVII3,czy wreszcie wspólna antybolszewicka polsko-ukraińska wyprawa ki-
jowska Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury w 1920 roku4.

Z drugiej zaś strony, historia stosunków polsko-ukraińskich pełna jest wzajemnych 
pretensji, podejrzeń, nieufności, konfl iktów a także dramatycznych walk w okresie Ko-
zaczyzny w XVII w., a następnie ukraińskich powstań chłopskich z 1768 roku, zwa-
nych koliszczyzną stanowiących m.in. podstawę tematyczną Zamku Kaniowskiego 
S. Goszczyńskiego oraz poematu Hajdamacy Tarasa Szewczenki. Szczególnie wokół 
tych najbardziej dramatycznych wydarzeń z XVII wieku, które znów powróciły pod-
czas polsko-ukraińskich walk o Lwów w latach 1918–1919, a także w okresie hitlerow-
skiej i stalinowskiej okupacji Galicji, narosło wiele zrozumiałych emocji i pretensji, 
ale jeszcze więcej uprzedzeń i często nieuzasadnionych oskarżeń i tendencyjnych, bo 
przywoływanych z różnych epok, a więc ahistorycznych ocen, tworzących trudne jesz-
cze dziś do przezwyciężenia stereotypy5. Gdzie leży zatem przyczyna upowszechnienia 
i żywotności negatywnego stereotypu Ukraińca hąjdamaki-rezuna-upowca-banderowca, 
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jak można ten stereotyp przezwyciężać, by przestał on być wciąż trudną do pokonania 
barierą w nawiązaniu partnerskich kontaktów polsko-ukraińskich?

Jednym ze sposobów na przełamanie trudnego do przyjęcia przez Ukraińców, a wy-
kreowanego w Polsce tzw. szekspirowsko-romantycznego „teatru okropności” na Ukra-
inie, może się stać propozycja nowego spojrzenia na tę kwestię, przestawiona w szkicu 
Przesłanie Wernyhory. O romantycznej fascynacji Ukrainą Danuty Sosnowskiej. Zda-
niem tej młodej badaczki polskiej z Warszawy, w epoce romantyzmu znużoną miesz-
czańską cywilizacją Europę ciągnęło ku pierwotnym kultom barbarzyńskim. Zaś po-
szukiwanie w kulturze ukraińskiej pierwiastków barbarzyńskich czy pogańskich, które 
wytrwale tropili polscy romantycy, prowadziło ich bardziej w kierunku tworów własnej 
wyobraźni, niż realistycznej opowieści o kraju ochrzczonym zaledwie 22 lata po Polsce, 
gdzie nawet na Siczy Kozacy wznieśli cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej Opiekunki, 
a lud powszechnie chadzał do cerkwi. Nie o realizm jednak toczył romantyzm polski 
boje, a o prawo wyobraźni, ta zaś w barwnej kulturze ludowej tamtych ukraińskich tere-
nów, w folklorze wyposażonym w bardziej fantastyczne i bogate wątki demonologiczne 
niż folklor polski, znajdowała nieprzebrane skarby.

Literacki portret Ukrainy był więc obrazem kraju zrebarbaryzowanego, wróconego 
do pogańskich źródeł, nasyconego ludową obrzędowością i kultami wiar ojców. Ten-
dencja ta wynikała z ówczesnych poszukiwań i tęsknot, o których pisała cała Europa, 
warto jednak uświadomić sobie, że ukraińska literatura romantyczna, kiedy już zaczęła 
powstawać, nie poszła la tą modą. Jej główny nurt związany był z chrześcijaństwem 
i bez tego kontekstu nie sposób zrozumieć pewnych utworów Tarasa Szewczenki, Mykoły 
Kostomarowa, Pantelejmona Kulisza, a także zjawiska kulturowego, jakie tworzyło za-
łożone przez nich Bractwo Cyrylo-Metodiańskie6.

Epoka romantyzmu była z jednej strony epoką przełomu dla samych Ukraińców, 
wśród których rozpoczyna się proces odrodzenia narodowego za pośrednictwem dzieł 
tworzonych w nowożytnym języku literackim; a z drugiej strony zmienia się perspek-
tywa, z jakiej zaczyna patrzeć na Ukrainę Polska. Ukraina po wystąpieniu romantyków 
ukraińskich przestaje być dla Polaków tylko rezerwuarem motywów i wątków oraz kra-
jem dostarczającym tylko surowca do obróbek literackich dla pisarzy polskich. Odtąd 
Ukraina staje się dla Polaków coraz częściej partnerem kulturalnym, a także problemem 
politycznym, o czym świadczy chociażby żywotność różnych wariantów przepowiedni 
Wernyhory i ciągłe powroty do Kozaczyzny oraz poddawanie różnym ocenom powstań 
kozackich.

Ta właśnie, jakże ważna i zasadnicza dla ukraińskich dążeń niepodległościowych 
i państwowotwórczych, i dlatego idealizowana przez romantyków ukraińskich, a przez 
to powszechnie obecna w ukraińskiej świadomości społecznej Kozaczyzna była powo-
dem powstania między Polakami i Ukraińcami głębokich uprzedzeń oraz najtrudniejszej 
do przezwyciężenia bariery, jaką była utrata zaufania Ukraińców do Polaków. Niespeł-
nienie żądań Kozaków przez Rzeczpospolitą i powstała w związku z tym wojna polsko-
-ukraińska oraz niemożność porozumienia się z Polakami doprowadziła z jednej strony 
do zgubnej dla Ukrainy Rady Perejasławskiej, a z drugiej strony do upadku Rzeczypo-
spolitej.

Nieliczenie się Polaków z narodowymi aspiracjami Ukraińców w Galicji najpierw 
podczas Wiosny Ludów w 1848 roku, potem podczas walk polsko-ukraińskich o Lwów 
w latach 1918-1919, a następnie po wspólnym polsko-ukraińskim nietrwałym, bo wręcz 
zerwanym przez stronę polską sojuszu Symona Petlury z Józefem Piłsudskim jedynie 
pogłębiło nieufność Ukraińców wobec Polaków. W tej sytuacji, przy nagromadzeniu 
szeregu uprzedzeń w okresie międzywojennym, a także podejmowane podczas okupacji 
hitlerowskiej i stalinowskiej próby współpracy podziemia polskiego i ukraińskiego nie 
przyniosły wymiernych efektów.
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Po II wojnie światowej, a zarazem po niemalże 1000-letniej, często wspólnej historii 
Polacy i Ukraińcy obarczeni byli fatalną spuścizną, hamującą wszelkie próby nowych 
kontaktów polsko-ukraińskich.

Spróbujmy zatem odpowiedzieć na postawiony przez nas zasadniczy problem, jakim 
jest pytanie o istotę stosunków zachodzących między oboma narodami, a więc relacji, 
która w tej wspólnej historii była udziałem Polaków i Ukraińców. Otóż istotą tej relacji 
- jak przyznaje coraz więcej znawców ukraińskich, a ostatnio także i polskich - był pro-
blem partnerstwa, czy dokładniej braku partnerskiego stosunku Polaków do Ukraińców. 
Jak słusznie podkreśla w swojej rozprawie Bogumiła Berdychowska, z polskiej strony 
stosunek do Ukrainy był nierozerwalnie związany z brakiem uznania jej podmiotowo-
ści (...) uznania, że Ukraina jest czy może być subiektem, tj. podmiotem historii, a nie 
jej obiektem. Ze strony ukraińskiej uznanie Polski za partnera przez całe stulecia było 
niemożliwe, ponieważ nie może być partnerem (przypomnijmy, że partnerstwo zakłada 
współuczestnictwo) ten, kto jest przeszkodą w dążeniu do podstawowych celów. W tym 
przypadku - stworzenie niezależnej państwowości ukraińskiej. Kto staje w poprzek temu 
celowi, może być tylko wrogiem7.

Nieuznawanie podmiotowości Ukrainy uważanej za kraj ukrainny, stanowiący inte-
gralną część Rzeczypospolitej I i II okresu międzywojennego, prowadziło do traktowania 
niepodległościowych dążeń ukraińskich nie jako powstań czy zmagań wyzwoleńczych, 
ale jako buntów kozackich czy chłopskich wobec legalnej władzy polskiej. W wyniku 
takiego stanowiska Polski utrwalał się w potocznej świadomości ukraińskiej stereotyp 
Polaka, tzw. jezuity, a więc nieszczerego gracza politycznego, dążącego do załatwie-
nia własnych interesów i zwiększenia stanu posiadania na Wschodzie. Stanowiska takie 
prowadziły nieuchronnie do otwartego konfl iktu polsko-ukraińskiego najpierw w latach 
1918–1919, głównie we Lwowie, a następnie w czasie drugiej wojny światowej, przede 
wszystkim na Wołyniu. Dramatyzm tej walki polegał na tym, że zarówno Polacy, jak 
i Ukraińcy walczyli w przekonaniu, że walczą na swoim i o swoje.

Na szczęście i w tych czasach, pełnych barier, uprzedzeń i walk polsko-ukraińskich, 
istniały wąskie elity polskie, które już w wieku XIX, a następnie w XX opowiedziały 
się za samostanowieniem Ukrainy. Można zatem powiedzieć, że po polskiej stronie wy-
rastali spadkobiercy Adama Mickiewicza, który w swych wykładach paryskich powie-
dział, że „kto myśli o interesach jednego tylko narodu, jest nieprzyjacielem wolności”. 
Natomiast po stronie ukraińskiej działali pilni wyznawcy idei Tarasa Szewczenki, który 
był zdania, że wojny polsko-ukraińskie doprowadziły oba narody do wspólnej niewoli 
i dlatego w swym poetyckim posłaniu nie do wschodnich, ale do zachodnich, najbliż-
szych sąsiadów – druhów Lachów prosił, by znów podali ręce Kozakom-Ukraińcom 
i podjęli się odbudowania „cichego raju” w tej części Europy.

Niepodległościowe idee Mickiewicza i Szewczenki, a nie lansowaną niegdyś przez 
Narodową Demokrację i PZPR przedmiotowość Ukrainy podjęli od pierwszych dni 
twórcy polskiego Sierpnia 1980, a następnie opozycyjne pisma okresu stanu wojennego 
począwszy od „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi”, „Przeglądu Powszech-
nego”, a skończywszy na podziemnych lubelskich „Spotkaniach”, „Nowej Koalicji”, 
„Obozie”, „ABC”, „Między-Morzu”, „Pomoście” czy „Opiniach” KPN. To właśnie 
w tych środowiskach i pismach jakby sparafrazowane idee Mickiewicza i Szewczenki 
szeroko propagowano myśl, iż „Bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Polski, a bez wol-
nej Polski nie będzie wolnej Ukrainy”. Na tak przygotowany grunt zaczęli przyjeżdżać 
do Polski i podejmować takie dalekosiężne wyzwania przedstawiciele opozycji ukraiń-
skiej, najpierw na czele z Bohdanem, a następnie Mychajłom Horyniem.
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Zaś obecność i wystąpienia „Solidarnościowych” parlamentarzystów na I Zjeździe 
Narodowego Ruchu Ukrainy w Kijowie w 1989 roku, jakby przygotowywały grunt pod 
jakościowo nowy okres stosunków polsko-ukraińskich, przenosząc je z płaszczyzny 
dysydencko-opozycyjnej na płaszczyznę parlamentarną. Pierwszym świadectwem tej 
zmiany było zorganizowane w 1990 roku spotkanie polskich i ukraińskich niezależnych 
parlamentarzystów w Jabłonnej koło Warszawy.

Okazało się, że zapoczątkowane w epoce romantyzmu niepodległościowe idee i war-
tości, które powracały we wszystkich ukraińskich okresach odrodzeniowych, włącznie 
z „Rozstrzelanym odrodzeniem” lat 20-30-tych XX wieku, które nie ominęły też i My-
koły Kulisza, a następnie z odrodzeniem lat 60-tych, którego symbolem jest postać za-
męczonego w 1985 roku Wasyla Stusa, przyczyniły się do zainicjowanego w 1989 roku 
przez współczesnych pisarzy narodowego ruchu ukraińskiego, rozpoczynającego epokę 
odrodzenia duchowego Ukrainy już w niepodległym państwie ukraińskim. Uznana zaś 
przez Polskę (jako pierwsze państwo) wolność Ukrainy oznacza spełnienie podstawo-
wego warunku do partnerskiej współpracy we wszelkich dziedzinach, a szczególnie 
w dziedzinie literatury. A więc róbmy coś.
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WOŁYŃ: SZUKANIE PRAWDY

Pod takim tytułem został wydrukowany w „Gazecie Wyborczej”, od 14 lipca do 
12 listopada 1995 roku, cykl artykułów poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim 
w czasie drugiej wojny światowej. Niżej podajemy wybrane uwagi następujących na-
ukowców, polityków i działaczy polskich i ukraińskich: Jerzego Rejta (przewodniczący 
Związku Ukraińców w Polsce), Aleksandra Małachowskiego (wicemarszałek Sejmu, 
publicysta, poseł Unii Pracy), Włodzimierza Mokrego (prezes Fundacji św. Włodzi-
mierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie, pracownik Katedry Ukrainistyki UJ), 
Mirosława Czecha (poseł Unii Wolności, członek Rady Głównej Związku Ukraińców 
w Polsce), Stefana Kozaka (profesor Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego), Stani-
sława Stępnia (dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu), 
Eugeniusza Misiły (historyk, kierownik Archiwum Ukraińskiego w Warszawie), Pete-
ra J. Potichnego (profesor nauk politycznych Mc Master University, Ontario, Kanada), 
Jana Marii Szymańskiego (historyk, pracownik Ośrodka Nauki o Zmianach Globalnych 
i Polityce Globalnej w Łodzi), Bohdana Osadczuka (profesor porównawczej historii Eu-
ropy Wschodniej i Środkowowschodniej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie) oraz 
Adama Michnika (redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”).

Jerzy Rejt

Gesty polityków nie wystarczą
Prowadzony przez lata polsko-ukraiński dialog na emigracji, publikacje prasy pod-

ziemnej stanu wojennego, materiały licznych konferencji naukowych wielu ośrodków 
akademickich z lat 1989-1991 na temat stosunków i konfl iktów polsko-ukraińskich rów-
nież na Wołyniu, z przykrością trzeba to stwierdzić, nie znajdowały przełożenia infor-
macyjnego dla szerokiego odbiorcy.

Czy inicjatywa „Gazety Wyborczej” będzie tylko jednorazowym precedensem?
Mówiąc dziś o potrzebie przebaczenia wzajemnych krzywd, należy postawić pyta-

nia: Czy aby nie zapominamy, że bez przygotowania do niego dzisiejszych społeczeństw 
Polski i Ukrainy nie będzie to możliwe, mimo że została wykonana kolosalna praca 
środowisk intelektualnych polsko-ukraińskich zarówno na emigracji, jak i w Polsce? 
Czy podjęte w przyszłości gesty polityczne, a mam nadzieję, że nastąpią, będą zaakcep-
towane przez społeczeństwo obu państw?

Ukraińcy w Polsce zostali ciężko doświadczeni przez historię. Odczuwają jej brze-
mię po dzień dzisiejszy. Stereotypy i fałszowanie historii odnosiło się i nadal odnosi 
właśnie w stosunku do naszej społeczności. W 1990 roku I Zjazd Związku Ukraińców 
w Polsce w swym posłaniu „Do społeczeństwa polskiego” stwierdził: „W naszej prze-
szłości wiele było konfl iktów, wykluczających się racji, krzywd. Dramatycznym cie-
niem na naszych stosunkach położyły się wydarzenia z okresu wojny polsko-ukraińskiej 
1918–1919 roku, okresu między wojennego oraz okresu II wojny światowej. Dlatego 
też w imieniu naszej społeczności, ciężko doświadczonej w ich wyniku, opowiadamy 
się za pełnym wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu tych wydarzeń, powiedzeniem o nich 
prawdy z obu stron. Bowiem jedynie w ten sposób możemy doprowadzić do normaliza-
cji stosunków polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich”.



119MIĘDZY POLAKAMI I  UKRAIŃCAMI

Publikacje „Gazety Wyborczej” dobrze spełniły ten cel. Może warto by podjąć na 
jej łamach również problem akcji „Wisła”, choćby w związku ze zbliżającą się jej 50-tą 
rocznicą.

Aleksander Małachowski

Nie wplątać wnuków w konfl ikt dziadów
Gdy wspominamy teraz wydarzenia bratobójczej wojny polsko-ukraińskiej, znajdu-

jemy analogię w tragicznych zmaganiach w Bośni i Hercegowinie. Czystka etniczna. 
To słowo pasuje także do tamtych lat. Jeszcze dodałbym czystkę kulturową wszak na 
terenach, gdzie wojna nie zostawiła śladów, nie ma już w tej chwili tysięcy zabytków 
kultury materialnej świadczącej o mieszkających tam przez stulecia Polakach. Absurdal-
nie ubogo przedstawia się też historię Ukrainy, nie uwzględniając tego, że przez wiele 
wieków ziemie te wchodziły w skład potężnej Rzeczypospolitej Wielu Narodów, którą 
w znacznej mierze rządziły ruskie elity. Nie jest przypadkiem, że ukraiński książę został 
w trudnej historycznie chwili wybrany królem Rzeczypospolitej.

Profesor Pigoń, wielki historyk literatury, napisał kiedyś, że aby zrozumieć gene-
zę dramatycznych zmagań polsko-ukraińskich, należy starannie przewertować archiwa 
państw zaborczych. Ta wojna domowa, o której dyskutuje się teraz w „Gazecie Wybor-
czej”, ma bogaty rodowód w przeszłości. Dołożyli swoje także Sowieci i Niemcy. Nie-
nawiść, jaka rozpaliła się pomiędzy Polakami i Ukraińcami, rosła latami, aż wybuchła 
i wylana została rzeka krwi. Dociekania dzisiejsze - kto zawinił, sąjałowe. Zawiniła 
irracjonalna nienawiść. Jestem stamtąd. Widziałem wiele rzeczy, znam rozmiar tragedii. 
Nic nie pomoże tak zachwalane przez wielu dociekanie prawdy. Nasze pokolenie, wplą-
tane w nieszczęście, musi wymrzeć, jak Żydzi, których Mojżesz wodził po pustyni, by 
nie przenieśli do Ziemi Obiecanej złych egipskich nawyków.

Najważniejsze jest to, abyśmy w konfl ikt dziadów nie wplątali pokolenia wnuków. 
Na szczęście konfl ikt wciąż gorejący na zachodzie Ukrainy i na wschodzie Polski nie 
jest żywy w Kijowie czy Poznaniu. Ukraina i Polska mają razem milion kilometrów 
powierzchni i blisko sto milionów mieszkańców. Na takim obszarze złączone siły dwu 
narodów mogą stworzyć potężną wspólnotę interesów, znaczącą na mapie Europy. Bra-
tobójcze walki muszą być wzajemnie wybaczone i zapomniane.

Dalsze utwierdzanie się w nienawiści jest samobójcze dla obu narodów. Mamy w Eu-
ropie liczne przykłady na to, że kraje walczące ze sobą przez wieki, zbroczone krwią 
i naznaczone piętnem wzajemnych niezliczonych zbrodni żyją dzisiaj w przyjaźni. I tak 
się musi też stać pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Oddajmy przeszłość w ręce rzetel-
nych historyków, porzućmy nacjonalizm, układajmy sobie nowe sąsiedzkie współżycie. 
Tak będzie lepiej.

Włodzimierz Mokry

Panachyda na Kanoniczej
Materiały opublikowane w „Gazecie Wyborczej” (godne książkowego wydania) są 

dokumentem świadomości społeczeństwa polskiego, dotyczącej konfl iktu z Ukraińcami. 
Pokazują również stan badań historycznych, które wymagają i w Polsce, a szczególnie 
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na Ukrainie, uwzględnienia nowych źródeł. Podejmując dyskusję o wydarzeniach na 
Wołyniu, „Gazeta” przeniosła wreszcie sprawę dramatycznie powikłanych stosunków 
polsko-ukraińskich na płaszczyznę publiczną.

Moralny aspekt sprawy nakazuje zajęcie stanowiska wobec każdej oczywistej zbrod-
ni. Inaczej niełatwo będzie zamknąć w sposób godny ten trudny rozdział naszej historii. 
Dlatego zwracam się do Pani Teresy Radziszewskiej z Zamościa, która oskarża UPA 
o zamordowanie jej najbliższych i innych mieszkańców wsi Aleksandrówka („Gazeta 
Wyborcza”, nr 173). Zwracam się do Polaków, podobnie doświadczonych z powodu 
krzywd wyrządzonych im przez przedstawicieli narodu ukraińskiego, którego jestem 
cząstką.

Bolejąc nad cierpieniami, jakich doznali zamordowani na Wołyniu oraz ich rodziny, 
pragnę zaprosić wszystkich, którzy chcą pojednania Polaków i Ukraińców, do wspólnej 
modlitwy i żałobnej Panichidy.

Nabożeństwo będzie odprawione w obrządku bizantyńsko-ukraińskim na początku 
grudnia w Krakowie, w niedawno poświęconej kaplicy (projektu Jerzego Nowosielskie-
go) pod wezwaniem świętych Borysa i Gleba, pierwszych męczenników Rusi Kijow-
skiej. W kaplicy, mieszczącej się w budynkach Fundacji św. Włodzimierza (Kraków, ul. 
Kanonicza 15), przechowywana jest XVI-wieczna cudowna ikona Matki Boskiej Korcz-
mińskiej z Zamojszczyzny.

Przed obrazem wspólnej Matki Bożej i przed ikonami św. św. Borysa i Gleba, my 
Ukraińcy, będziemy się modlić o wieczny pokój dusz pomordowanych na Wołyniu Po-
laków, a także Ukraińców oraz przedstawicieli innych narodów. Ufajmy, że ta wspólna 
modlitwa pomoże przełamać nagromadzone przez wieki uprzedzenia i doprowadzi do 
wybaczenia wyrządzonych sobie krzywd i do zgody między naszymi narodami w wol-
nych i, daj Boże, szczęśliwych państwach - w Polsce i Ukrainie.

Ukraińcy trzy razy porywali się na wolność, udało się za czwartym razem. Dum-
ny jestem, że to Polska pierwsza uznała niezależność Ukrainy. Od tysiąclecia nie było 
bardziej sprzyjających warunków do ułożenia harmonijnego współżycia. Rozumieją to 
politycy, naukowcy. Ważne, by zrozumiały społeczeństwa obu państw. Nie zmarnujmy 
tego czasu.

Mirosław Czech

Wyzwanie
W świadomości Polaków stosunki z Ukraińcami postrzegane są przez pryzmat „czer-

wonych nocy” na Wołyniu i „łun w Bieszczadach”. „Wołyński cykl” w „Gazecie Wy-
borczej” pozwolił jej licznym czytelnikom spojrzeć na proces historyczny, posiadający 
swoje przyczyny i następstwa.

Głos zabrali świadkowie i historycy - polscy i ukraińscy. Wysłuchano obu stron, 
przejrzyście pokazano, że stereotypy i emocje występują zarówno w Polsce, jak i na 
Ukrainie, że pamięć o tragedii z lat 40-tych jest nadal bardzo żywa w obu państwach.

Dotychczas debaty na ten temat odbywały się na ogół w zamkniętych gronach spe-
cjalistów i osób zainteresowanych problematyką. „Gazeta” udostępniając swoje łamy, 
przyczyniła się do jej udostępnienia i znacznego rezonansu społecznego, w kraju i za 
granicą. Potwierdziło to ogromne znaczenie przeszłości w postrzeganiu przez społe-
czeństwo stosunków polsko-ukraińskich. Przezwyciężenie jej tragicznego dziedzictwa 
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staje się w tym kontekście jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoją polity-
cy i środowiska opiniotwórcze w Polsce i na Ukrainie.

Niektórym artykułom „wołyńskiego cyklu” można zarzucić skrajność ocen, brak do-
statecznej bazy źródłowej, czy też pochopność wniosków i nieznajomość faktów. Jed-
nakże mam nadzieję, że dialog zapoczątkowany przez „Gazetę” będzie kontynuowany 
przez historyków. Dla ludzi bezpośrednio doświadczonych tamte wydarzenia pozostaną 
nie gojącą się raną. Natomiast zadaniem historyków jest zobiektywizowanie ocen i od-
słonięcie prawdy. Jest to potrzebne zarówno dla odpowiedniego rozwoju stosunków 
polsko-ukraińskich, które leżą w dobrze pojętym interesie obu państw, jak i dlatego, by 
te dramatyczne wydarzenia nigdy się nie powtórzyły. Może „Gazeta” powinna wydać 
„wołyńską dyskusję” w formie książkowej?

Stefan Kozak

Pisać i mówić systematycznie

Gratuluję „Gazecie Wyborczej” pomysłu i odwagi w podjęciu debaty na temat trage-
dii wołyńskiej. Mam nadzieję, że będzie ona zaczątkiem zasadniczej i wszechstronnej 
dyskusji, obejmującej całość stosunków polsko-ukraińskich. Podejmowane dotychczas 
próby dotyczyły przeważnie wybranego zagadnienia, postaci lub okresu. Natomiast ist-
nieje paląca potrzeba całościowego, interdyscyplinarnego oglądu tych stosunków.

Przekonuje o tym „wołyńska debata”. O ile zamieszczone wspomnienia, z natury rze-
czy subiektywne i wyrażające bardziej stan emocjonalnego napięcia aniżeli obiektywną 
ocenę, jeszcze bardziej zmitologizowały i zamazały obraz tragedii, o tyle roztrząsania 
historyków, zwłaszcza Torzeckiego, Reprincewa, Osadczuka, próbowały uporządkować 
naszą wiedzę, wskazać źródła i przesłanki bratobójczej rzezi.

Lektura „wołyńskiej debaty” przekonuje także, że kultura polityczna, sztuka prowa-
dzenia dialogu oraz umiejętność współżycia z innymi społecznościami nie jest najmoc-
niejszą stroną zarówno Polaków, jak i Ukraińców. To właśnie było przyczyną i zarze-
wiem konfl iktu i doprowadziło oba narody do sromotnej klęski i upodlenia.

Zabierający w tej dyskusji głos kresowi świadkowie, którzy wbrew faktom zawsze 
„wiedzą najlepiej”, potwierdzili raz jeszcze, że z ową kulturą polityczną i umiejętnością 
współżycia jest dzisiaj tak samo trudno, jak i drzewiej.

A także niedostateczna jest nasza wiedza o wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości, 
historycznej i kulturowej. Zwłaszcza kulturowej, o której w tej debacie nie wspomniano 
ani słowem. Tymczasem w stosunkach Polaków z Ukraińcami, był także - niezależnie od 
konfl iktów politycznych, społecznych i religijnych - aspekt przyjazny, charakteryzujący 
się trwałą duchową wymianą, wspólnością kultury, bliskością języka i obyczaju.

Stąd moja propozycja, aby spojrzeć na polsko-ukraińskie stosunki bardziej wszech-
stronnie, dać obu narodom możliwość poznania prawdy o wspólnych dziejach, pisać 
i mówić o nich systematycznie w publikatorach. Stworzy to odpowiedni grunt do wza-
jemnego zrozumienia i porozumienia. Na tej drodze inicjatywa „Gazety Wyborczej” 
zasługuje na wsparcie i uznanie.



122 МІЖ  ПОЛЯКАМИ  І  УКРАЇНЦЯМИ

Dr Stanisław Stępień

Potępić czyny, nie formacje
Inicjatywa „Gazety Wyborczej” bardzo cenna, jakkolwiek polemika nie wyjaśniła, 

bo i nie mogła, wszystkich problemów walk polsko-ukraińskich w czasie II wojny świa-
towej. Natomiast z pewnością może „zapłodnić” historyków. Pokazuje bowiem, co tkwi 
w świadomości społecznej. Nie sądzę jednak, by wpłynęła na jej zmianę. Nie wszyscy 
autorzy okazali się na odpowiednim poziomie merytorycznym, niektórzy ograniczają się 
do odmiany we wszystkich przypadkach słowa „szowinizm”. Ale dobrze wiedzieć, że 
tacy ludzie również są.

„Dyskusja wołyńska” zarysowała obraz kontrastowy - tu czarne, tam białe, z jednej 
strony patriota, z drugiej wróg, zbrodniarz. Nie zawsze tak jest, zwłaszcza w wojnach 
masowych, które dotykają ogromne rzesze ludności cywilnej. Polacy łatwo obwiniają 
za wszystko Ukraińską Powstańczą Armię, a trzeba rozróżnić działania grup zwyczajnie 
bandyckich, nie mających nic wspólnego z ruchem narodowowyzwoleńczym, działania 
prowokowane przez sowieckie służby bezpieczeństwa i wreszcie trzeci odłam auten-
tycznie patriotyczny. To samo odnosi się do Armii Krajowej, która przez Ukraińców po-
strzegana była też jako zbrodnicza. Jest wieś w Przemyskiem, na którą napadali rzekomo 
raz Polacy, raz Ukraińcy. Przy zbieraniu dokładnych relacji okazało się, że napadów 
dokonywała jedna banda rabunkowa. Przychodząc do chłopa ukraińskiego mówiła, że 
jest oddziałem AK, przychodząc do chłopa polskiego mówiła, że jest oddziałem UPA. 
Wojna wyzwala najgorsze instynkty. Bieda, rozluźnienie moralne, łatwość posiadania 
broni, zadawnione urazy, wszystko to powodowało eksplozję nienawiści.

Wojna polsko-ukraińska wymaga kompleksowych badań historycznych. Nie można 
tego tematu pomijać, udawać, że nic się nie zdarzyło. Jestem za stworzeniem komisji fa-
chowców, naukowców, historyków. Dociekanie prawdy powinno się odbywać po stronie 
polskiej i po stronie ukraińskiej, a później wyniki powinny być wzajemnie uzgodnione.

Muszą się znaleźć na to pieniądze. Oczekuję również, że politycy zabiorą głos 
w sprawach moralnych. Nie chodzi mi o potępienie np. UPA, ale potępienie mordów, 
nie o potępienie formacji, ale czynów, których się dopuściły.

Eugeniusz Misiło

Nie oczekiwać przeprosin
Po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że w tej dyskusji wokół konfl iktu 

polsko-ukraińskiego z czasów wojny nie chodzi o pojednanie, lecz o nakłonienie Ukra-
ińców do przyznania się do winy zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim i publicznego 
poproszenia Polaków o wybaczenie. Tak naprawdę pojednanie i przyjaźń z Ukraińcami 
nie są Polakom potrzebne. Widzą oni w Ukraińcach wroga i mam wrażenie, że tego 
wyraźnie potrzebują. W świadomości zbiorowej jest to wróg słabszy, na którym można 
rekompensować sobie narodowe frustracje, w przeciwieństwie do tych „mocniejszych” 
(Niemców, Żydów), wobec których czynić tego otwarcie nie wypada, czy też nie można, 
gdyż zbyt wiele można stracić.

W cyklu „Wołyń: szukanie prawdy” zabrakło m.in. ofi cjalnego stanowiska Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie upowszechnia-
nych od wielu lat, także na łamach „Gazety Wyborczej”, przez środowiska kresowe 
fałszywych informacji o wymordowaniu przez Ukraińców ponad 500 tys. Polaków, 
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przy rzeczywistych stratach nie przekraczających zapewne 20–30 tys. To kłamstwo jest 
tak głęboko zakorzenione, że sparaliżowało strachem m.in. polskie elity intelektualne. 
W przeciwieństwie do dyskusji na temat stosunków polsko-niemieckich czy polsko-
-rosyjskich, ich głosu w kwestii ukraińsko-polskiej zabrakło. Dlaczego nie podaje się 
ustaleń śledztw prowadzonych od pięciu lat przez okręgowe komisje w Krakowie, Rze-
szowie, Lublinie i Wrocławiu w sprawie zbrodni popełnionych przez podziemie ukra-
ińskie na Polakach? W sprawie licznych i nie mniej okrutnych zbrodni, popełnionych 
przez podziemie polskie i wojsko polskie na Ukraińcach na terenie Polski, nie prowadzi 
się żadnego śledztwa.

W moim odczuciu, wbrew tytułowi cyklu, dyskusja, poza nielicznymi wyjątkami, 
nie zmierzała do poszukiwania prawdy o przyczynach konfl iktu polsko-ukraińskiego na 
Wołyniu. Prawda bowiem znana jest od dawna: był to tragiczny fi nał kilkusetletniego 
podboju i zaboru rdzennych ziem ukraińskich, systematycznego niszczenia ukraińskiej 
substancji narodowej i tyleż samo lat trwającej, a krwawo tłumionej przez Polaków wal-
ki narodu ukraińskiego o odzyskanie niepodległości, utraconej za sprawą Rzeczypospo-
litej.

Czy Polacy będą mieli dość siły i odwagi, by przyjąć tę prawdę i upowszechnić we 
własnym narodzie? Jak też tę, że tzw. polskie kresy, nigdy nie były polskie, a od zawsze 
białoruskie, litewskie czy ukraińskie.

Za sięganie po cudze Polacy zapłacili krwawą cenę. Stąd też nie należy oczekiwać za 
to i przeprosin, tym bardziej od narodu ukraińskiego, który w tym samym czasie stracił 
ponad 7 min osób, z tego 1,3 min poległych na froncie (Polaków dla porównania zginęło 
120 tys.). I Należy osądzić i karać zbrodniarzy, ale nie można odpowiedzialności za ich 
czyny przenosić na cały naród.

Przyznaję też, że nie słyszałem, by np. Algieria przepraszała Francję za wyrzynanie 
francuskich kolonistów, a Indie i pół Afryki - Anglię za podobny fi nał ich kolonialnego 
panowania. Nie sądzę, by w najbliższej przyszłości uczyniła to jakakolwiek była repu-
blika I radziecka wobec Rosji.

Peter J. Potichnyj

Stworzyć kalendarium
Zgadzam się z jednym z dyskutantów, że polscy i ukraińscy naukowcy będą musie-

li razem stworzyć kalendarium i kompleksowo opracować „polsko-ukraińską wojnę” 
z czasów II wojny światowej. Była to nie wypowiedziana i niestety bardzo krwawa woj-
na, w której zginęło także sporo ludzi z mojej rodziny, zamordowanych w Pawłokomie 
przez oddział AK w marcu 1945 r, tylko za to, że pochodzili z mieszanych rodzin.

Jan Maria Szymański

W diabelskim kręgu
(...) Stosunki polsko-ukraińskie postrzegam jako dramat w rodzinie. Ukraińcy, a zna-

łem ich wielu, czuli się zawsze naszymi braćmi - odepchniętymi i wydziedziczonymi. 
Nie zdarzyło mi się, aby nie odpowiedzieli serdecznością na wyciągniętą do nich rękę.
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Piłsudski chciał stworzyć buforowe państwa - Białoruś i Ukrainę. Nie udało mu się 
podobno dlatego, że Ukraińcy nie poparli atamana Petlury. Czy rzeczywiście tak było, 
czy też zadziałał tu polski polityczny „karzeł”, o którym z odrazą mówił Marszałek?

W okresie międzywojennym i w czasie wojny Ukraińcy zarzucali Polakom wiaro-
łomstwo, ponieważ umowa międzynarodowa z Ukraińską Republiką Ludową Petlury 
przewidywała, że żadna z umawiających się stron nie będzie wchodzić w odrębne poro-
zumienia z Sowietami. Tymczasem Polska zawarła z ZSRR odrębny pokój w Brześciu 
(pechowy ten Brześć, kilka lat wcześniej Austriacy sprzedali tam Rosjanom polskie le-
giony, mój ojciec był jednym z internowanych legionistów), a sojusznicze wojska ukra-
ińskie, które walczyły o wspólną sprawę, rozbroiła i internowała. Tylko dla nielicznych 
ofi cerów i generałów ukraińskich znalazły się etaty w Wojsku Polskim. Jeden z nich po 
klęsce wrześniowej opracował pierwszy plan stworzenia Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii. Polski generał jest ojcem UPA! Tak to się splatają nasze losy.

Dlaczego po 1920 r. naszych ukraińskich towarzyszy broni, wsławionych waleczno-
ścią, potraktowano jak przysłowiowego Murzyna? Prawdę trzeba wyjaśnić, tym bardziej 
jeśli jest dla nas prawdą wstydliwą. Inaczej konfl ikt będzie się tlił z pokolenia w poko-
lenie. I stereotyp „Lacha nieszczerego” będzie odżywał na nowo.

Ukraińcy mieli też do nas pretensje o osiedlanie na terenach wschodnich, gnębionych 
bezrobociem rolnym, tzw. osadników wojskowych. Byli oni z założenia antyukraińscy.

Ukraińcy mają nieprzeciętne zdolności organizacyjne. Nie bez przyczyny sowiecki 
„druh wsiech narodów” pozwalał pluć na Ukraińców bezkarnie i jeszcze do tego za-
chęcał nas, więzionych akowców. Można wierzyć enkawudzistom i ubowcom, którzy 
nie kryjąc swojej nienawiści, zapewniali mnie w śledztwie, że konspiracja OUN i UPA 
o niebo przerastała konspirację polską.

Nasi wschodni sąsiedzi potrafi ą myśleć wielopokoleniowo. W latach 70-tych był 
z wizytą w Łodzi pewien ukraiński prawnik-naukowiec, który kompletował źródła pra-
wa polskiego, aby niepodległa Ukraina, kiedy już powstanie, nie musiała się wzorować 
na ustawodawstwie sowieckim.

Ukraińcy uznali wojnę za historyczną szansę stworzenia własnego państwa. Nie kry-
li swoich planów: żądali od ludności ukraińskiej bezwzględnego posłuszeństwa, a od 
Polaków – dobrowolnego opuszczenia ziem wschodnich. Ale nasze władze emigracyj-
ne w Londynie nie zgodziły się na ewakuację ludności polskiej ze Wschodu. Jeszcze 
raz potraktowano Ukraińców jako „zbuntowanych chamów”, zignorowano ich jako siłę 
polityczną. W odpowiedzi rozpoczęli krwawą czystkę etniczną, podobną do tej, jaka 
ma dziś miejsce w Jugosławii. Jak zawsze w takich sytuacjach, wtedy też nie istniała 
wyraźna granica między zorganizowaną akcją militarną i prywatnymi inicjatywami ra-
bunkowymi. Dla Polaków wszystko to byli Ukraińcy. Nasi nie pozostali zresztą dłuż-
ni. W takiej sytuacji każda strona idealizuje siebie i opowiada tylko o okrucieństwach 
przeciwnika. Nawet w okolicach Rzeszowa, gdzie Ukraińców było tyle, co kot napłakał, 
zaczęto ich szukać w ramach akcji odwetowej. Wykonywało ją nasze wojsko, czyli AK, 
innego wojska polskiego wtedy nie było. Czy była to własna inicjatywa komendantów 
placówek, na którą dowódcy wyższych szczebli patrzyli przez palce, czy też decyzja 
zapadła wyżej? Nie wiem. O tej wstydliwej sprawie po prostu się nie mówi, a to znów 
ożywia stereotyp „Lacha nieszczerego”. (...)
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Bohdan Osadczuk

Model przebaczenia
(...) Nikt jeszcze nie wynalazł cudownego lekarstwa na usunięcie bez śladów i kom-

plikacji zadawnionych schorzeń, typowych dla stosunków państw sąsiadujących, nęka-
nych pogranicznymi konfl iktami. Zawsze w takich wypadkach istnieje dylemat pomię-
dzy wywoływaniem upiorów przeszłości i budowaniem mostów współpracy. Historia 
i teraźniejszość dały przykłady różnych rozwiązań tego dylematu. Kilka klasycznych 
przykładów. Oto francusko-niemieckie przejście do współpracy i przyjaźni bez rozdra-
pywania starych ran. Adenauer i de Gaulle postawili krzyżyk nad dawnymi sporami 
i przekroczyli Rubikon bez najmniejszego sprzeciwu obu społeczeństw. Brzemię prze-
szłości oddali historykom i politologom. Inny model to procedura polsko-niemiecka dłu-
gotrwałych dysput, dialogów i wzajemnych gestów przebaczenia. Jest i model bałkański 
a la Sarajewo. Jest rosyjsko-czeczeński, czyli model barbarzyński agresji i rzezi.

Rządy naszych krajów po odzyskaniu niepodległości zastosowały imitację modelu 
francusko-niemieckiego, to znaczy odgórnego zadeklarowania przyjaźni i współpracy 
bez żadnego poparcia obu społeczeństw. Zabrakło mobilizacji środków masowego prze-
kazu, wpływowych instytucji opiniotwórczych, tworzenia odpowiednich grup intere-
sów. Kijów i Warszawa podały sobie ręce ponad Bugiem i Sanem w myśl odziedziczonej 
po komunistach zasady, że kadry decydują o wszystkim. Dlaczego ta koncepcja się nie 
udała?

Otóż model francusko-niemiecki powiódł się mimo odwiecznych sporów i wojen 
o Lotaiyngię i Alzację - mimo zbrodni hitlerowskich i masowej kolaboracji Francuzów 
- nie tylko ze względu na mniej więcej równomierny rozwój systemów politycznych 
struktur ekonomicznych. Zaczynem do ułożenia nowych stosunków niemiecko-francu-
skich stała się rozwinięta przez de Gaulle’a i Adenauera wizja przyszłej zjednoczonej 
Europy. Nasi mężowie stanu nie dorośli do budowania wizjonerskiej przyszłości.

W 1992 r. prezydentom Krawczukowi i Wałęsie wydawało się, że ich koncept imita-
cji Adenauera i de Gaulle’a przyniesie sukces. Nie przyniósł. (...) Zabrakło nieodzownej 
infrastruktury: stałej wymiany nie tylko dóbr materialnych, ale i wartości duchowych, 
sieci instytutów kultury, systemu nauczania języków, koncertów, wieczorów autorskich, 
masowego tłumaczenia i kolportażu książek beletrystycznych i naukowych. Należy zwa-
żyć przy tym, że współczesna Ukraina jest po raz pierwszy w historii nastawiona pro-
polsko. Nie ma żadnego ugrupowania politycznego z antypolskim programem. Nawet 
ziomkostwa w rodzaju grup Łemkowszczyzny, Chełmszczyzny czy Zasania wydają mi 
się bardziej umiarkowane, niż ich odpowiedniki lwowsko-kresowe w Polsce. A wyda-
wanie antypolskich paszkwili, jak to czyni od lat Edward Prus w Polsce przeciwko Ukra-
ińcom (...), jest nie do pomyślenia. Na Ukrainie panuje powszechnie naiwny pogląd, 
że Polska jest w równym stopniu proukraińska, jak polonofi lska jest właśnie Ukraina. 
Świadczy to o kompletnym zacofaniu informatycznym, o braku ekspertów i o niedosta-
tecznej wymianie, choćby tylko opisowej, nastrojów.

Pozostało wiele goryczy i żalów. Winę ponoszą w największej mierze nacjonaliści 
z obu stron. Polscy, jeśli chodzi o ocenę akcji „Wisła”, ukraińscy - zbrodni dokonanych 
na Wołyniu. Zdaniem profesora na Harwardzie George’a Grabowicza, „przerażające jest 
to, że polska elita, która w okresie „Solidarności” poświęciła odpowiednią uwagę zagad-
nieniom ukraińskim, teraz swoje zainteresowanie skierowała w inną stronę i przestała 
zajmować się problematyką ukraińską.” Jest w tym cząstka prawdy, ale stwierdzenie 
uczonego nie wyczerpuje zagadnienia. Zawiniły tutaj nasze wszystkie trzy Kościoły - 
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rzymski w Polsce, a greckokatolicki i prawosławny na Ukrainie - które nie zdołały pójść 
śladem biskupów polskich i niemieckich.

(...) Przypominam w kontekście obecnej debaty konkluzje Demkowycza-Dobriań-
skiego: „Warunkiem do współpracy jest oczyszczenie atmosfery drogą wzajemnego 
przebaczenia. Stawiając taki warunek, wykonuję mój obowiązek i mówię: przebaczam. 
I proszę o przebaczenie w stosunku do nas”.

Droga zaproponowana przez Demkowycza wymaga w naszej sytuacji zastosowania 
modelu polsko-niemieckiego, to znaczy budowania w mozolnym trudzie infrastruktury 
przebaczenia i współpracy. Muszą się tego wysiłku podjąć przede wszystkim politycy. 
A Kościoły będą miały wkrótce okazję do odrobienia popełnionych błędów podczas 
obchodów 400-lecia unii brzeskiej. Model polsko-niemiecki nie powstał z dnia na dzień. 
Ale dokonał wielkiego dzieła, poczynając od uzgodnienia podręczników do nauczania 
historii, kończąc na współpracy we wszystkich dziedzinach. Czyżby stosunki polsko-
-ukraińskie miały być stale gorsze od stosunków polsko-niemieckich? Przecież Niem-
cy już nie podjudzają Ukraińców przeciwko Polakom, a Ukraińcy nie szukają ochrony 
przed Polakami u Niemców. Jest nawet okazja, aby szukać dróg porozumienia i współ-
pracy w ramach bezatomowego trójkąta Niemcy-Polska-Ukraina.

Adam Michnik

Rana Wołynia
Na temat dramatu polsko-ukraińskiego na Wołyniu powiedziano już niemal wszyst-

ko. Jarosław Daszkiewycz, ukraiński historyk i więzień sowieckich łagrów, pisał nie-
dawno:

Nie ulega wątpliwości, że ukraiński terror lat 1942-44 w stosunku do ludności pol-
skiej na Ukrainie Zachodniej zasługuje na surowe i bezwzględne potępienie. Nawet jeśli 
próbuje się go usprawiedliwiać - jak to robi strona ukraińska - ideami zemsty za pol-
skie krzywdy, prowokacjami Rosjan i Niemców, współpracą AK z komunistyczną Rosją, 
zbrodniami tejże AK i polskiego w swoim składzie hitlerowskiego Kripo, napadami pol-
skich wiosek na ukraińskie, wyniszczeniem ukraińskiej inteligencji na Chełmszczyźnie, 
lwowskim „przedwiośniem” z lipca 1944 roku itd. Nawet niezależnie od tego, że nie był 
to ukraiński terror państwowy, bo państwa ukraińskiego wówczas nie było - a w latach 
20., 30. i później państwo polskie istniało. („Res Publica Nowa” nr 3/1944)

Ta wypowiedź jest cenna, pochodzi bowiem od autora, który wystawia niezwykle 
surowy rachunek polityce polskiej wobec narodu ukraińskiego.

Ta wypowiedź, a także wszystkie głosy polskie i ukraińskie - które publikowała „Ga-
zeta” w cyklu „Wołyń: szukanie prawdy”, ukazują niezwykłą złożoność stosunków pol-
sko-ukraińskich. Głosy te są również wyzwaniem dla polskiej myśli historycznej i poli-
tycznej, dla naszej autorefl eksji moralnej. Jak przezwyciężyć nienawiść, jak stawić czoło 
zakłamaniu, jak budować przyszłość.

(...) Do polskiej świadomości coraz bardziej przebija się ukraiński punkt widzenia 
jako spojrzenie w pełni prawomocne. Przebija się świadomość, że tragiczny konfl ikt 
polsko-ukraiński był nieuchronny i tak skomplikowany, że niemożliwy do opisania 
w kategoriach czarno-białych. W takich kategoriach osądzić można tylko dwóch naj-
większych bandytów XX wieku, Hitlera i Stalina - ale nie ich ofi ary.
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Hitler i Stalin przesądzili rozstrzygnięcie konfl iktu polsko-ukraińskiego. Dobrze by 
było, gdyby ten fakt uświadomili sobie wszyscy. A także gdyby do Ukraińców dotarł 
również polski punkt widzenia, nasycony naszym bólem.

Natomiast osąd moralny każdy musi zaczynać od bilansu własnych grzechów. Widzi-
my źdźbło w cudzym oku łatwiej niż belkę we własnym. Porozmawiajmy tedy o belce. 
To znaczy: pamiętając własne krzywdy, osądźmy własne winy. Spróbujmy zrozumieć 
perspektywę naszego adwersarza. Dopiero wtedy możemy oczekiwać, że adwersarz zro-
zumie nasz punkt widzenia.

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy narodem podzielonym i podbitym. Dwa państwa nas 
okupują i kwestionują nasze prawo do kształtowania własnego losu we własnym kraju. 
Kwestionują także naszą tożsamość historyczną; kwestionują sam fakt, że jesteśmy od-
rębnym narodem. A wokół dominuje nacjonalizm jako ideologia i praktyka.

Pisał o tym ukraiński historyk Iwan Łysiak-Rudnyćkyj („Zustriczi”, nr 3-4/1990):
(...) W latach 20. i 30. polityka Stalina na Ukrainie radzieckiej zagrażała biologicz-

nemu istnieniu narodu. Na zachodniej Ukrainie, pod rządami Polski, panował reżim 
samowoli administracyjnej, do czego dochodziły niezdrowe stosunki społeczne: zastój 
gospodarczy, przeludnienie agrarne, bezrobocie inteligencji. Ta sytuacja podrywała za-
ufanie do legalnych metod działalności politycznej, radykalizowała nastroje i wzmac-
niała nurt skrajny. (...)

My, Polacy, mamy obowiązek rozumieć ukraiński punkt widzenia. I najlepsi z nas 
- np. Jerzy Giedroyc - z uporem nam ten obowiązek uświadamiali. Narażali się przy 
tym na brutalne krytyki, gdy przekraczali kredowe koła. Było to zresztą nieuchronne 
- człowiek, który narusza narodowe tabu, musi zbierać cięgi od swoich. Zaś obraz Ukra-
ińca-rezuna był polskim narodowym tabu. Tak jak obraz Polaka-antysemity jest tabu 
w odrębie myślenia żydowskiego.

Czy więc możliwe jest dążenie do polsko-ukraińskiego pojednania w prawdzie? Nie 
wiem, czy jest możliwe, ale wiem, że jest konieczne. Nakazuje to elementarny rachunek 
interesów.

Jaki jest dziś podstawowy nakaz polskiego i ukraińskiego interesu narodowego? Tym 
nakazem jest troska o suwerenność państwa i ład demokratyczny w tym państwie. Kon-
fl ikty polsko-ukraińskie mogą przynieść wyłącznie szkody. Obu naszym narodom po-
trzebny jest spokój i bezpieczne granice. Dlatego prawa mniejszosći narodowych winny 
być respektowane, a wszelkie szowinistyczne jątrzenia - polskie i ukraińskie - muszą 
być stanowczo potępione przez opinię publiczną. Szowinizm karmi się emocjami i igno-
rancją. I może być podsycany z zewnątrz, w myśl prostej logiki: gdzie dwóch się bije, 
tam trzeci korzysta. (...)

Bądźmy ostrożni. Bardzo łatwo jest wywołać napięcia i sprowokować konfl ikt. Wy-
starczy niewielka grupa ludzi skażonych fanatyzmem i złą wolą.

Nie tak dawno byliśmy świadkami konfl iktu wokół pomników stawianych żołnie-
rzom Ukraińskiej Powstańczej Armii. Powrócił problem politycznej i historycznej oceny 
UPA. Czy byli to krwawi bandyci kolaborujący z nazistowskim reżimem? Czy heroiczni 
bojownicy o niepodległą Ukrainę? Czy ofi ary tragicznego zawirowania historii, które 
pragnąc dobra, czyniły zło?

W parlamencie ukraińskim od czterech lat trwają dyskusje na temat uznania UPA za 
stronę walczącą w II wojnie światowej. W poprzedniej kadencji - na podstawie ustawy 
z 1991 r. -zrehabilitowano członków UPA, „którzy brali udział w działaniach zbrojnych 
przeciwko najeźdźcom faszystowskim na tymczasowo okupowanym przez nich w la-
tach 1941-1944 terytorium Ukrainy, a którzy nie dokonali zbrodni przeciwko pokojowi 
i ludności”.

W zachodnich obwodach Ukrainy UPA traktowana jest jako armia narodowowyzwo-
leńcza, a jej członkowie korzystają ze wszystkich praw, nadanych osobom represjono-
wanym w okresie sowieckim.
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W naszym kraju Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 
prowadzi od 1991 r. śledztwo (na wniosek Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofi ar Nacjo-
nalistów Ukraińskich „Pojednanie i Pokuta” z siedzibą we Wrocławiu) w sprawie zbrod-
ni nacjonalistów ukraińskich, popełnionych w latach 1939-1945 na ziemiach wschod-
nich II Rzeczypospolitej. Kompetentny znawca tematu zanotował:

W Polsce południowo-wschodniej po 1989 r. powstał problem upamiętnień ukraiń-
skich, związanych z II wojną światową i okresem powojennym. Chodzi zarówno o mogiły 
ludności cywilnej, jak również o groby członków UPA. W ostatnim okresie dokonano 
ponad 10 takich upamiętnień...

Najwięcej emocji wzbudziło wzniesienie 9 października 1994 r. pomnika ku czci UPA 
na cmentarzu we wsi Hruszowice w województwie przemyskim. (...)

W marcu 1995 r. pomnik w Hruszowicach został zdewastowany przez nieznanych 
sprawców.

Pospiesznie wykopane doły, gdzie przed 50 laty wrzucano ciała pomordowanych, 
dziś stają się przekleństwem żyjących. Na murach Przemyśla pojawiły się napisy anty-
polskie i antyukraińskie.

Dziesięć organizacji społecznych z Przemyśla złożyło w Sądzie Wojewódzkim wnio-
sek o delegalizację Związku Ukraińców w Polsce, oskarżając go, że utożsamił się z „an-
typolską i ludobójczą organizacją OUN-UPA”... Usiłowano też zablokować Festiwal 
Kultury Ukraińskiej w Przemyślu, w którym nasi nadgorliwi patrioci dostrzegli „kolej-
ny element ukrainizacji miasta”. Nietrudno sobie wyobrazić, że organizacje ukraińskie 
mogą złożyć podobny wniosek w państwie ukraińskim. Fanatyków nacjonalizmu ni-
gdzie nie brakuje.

W marcu 1995 r. Rada Główna Związku Ukraińców w Polsce zaprotestowała prze-
ciwko decyzjom Sejmu o odrzuceniu poselskiego projektu ustawy reprywatyzacyjnej 
oraz wniosku o nadanie osobom narodowości ukraińskiej, więzionym w latach stalinow-
skich bez wyroku sądu w obozie pracy w Jaworznie, uprawnień wynikających z ustawy 
o kombatantach i osobach represjonowanych. Rada zapowiedziała pikietowanie budyn-
ków rządowych, gdyby te kwestie nie zostały pozytywnie uregulowane. Jednocześnie 
wyraziła zaniepokojenie wzrostem napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich w Prze-
myskiem.

Wtedy - zapewnia wiarygodny obserwator - do Zarządu Głównego ZUwP zgłosił 
się radca ambasady Federacji Rosyjskiej, pan Charczenko. (...) Radca wyraził zainte-
resowanie sprawami społeczności ukraińskiej, szczególnie kościelnymi. Interesowały 
go problemy dotyczące zwrotu majątku ukraińskiego Kościoła i ludności, a także inne 
sytuacje konfl iktowe.

(...) Zadeklarował też gotowość udzielenia przez Rosję pomocy Ukraińcom w Polsce 
w przedstawieniu ich problemów na arenie międzynarodowej. (...)

Radca Charczenko usilnie zabiegał o wszelkiego rodzaju informacje i dokumenty. 
Obutych rzeczy nie otrzymał.

Skądinąd wiadomo, że dyplomaci rosyjscy są żywo zainteresowani sytuacjąw Prze-
myskiem, Wiarygodny świadek zanotował: konsul generalny Federacji Rosyjskiej 
w Krakowie Walery Cybuków oraz radca ambasady w Warszawie, a zarazem dyrektor 
Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury Stanisław Książek wielokrotnie odwiedzali Prze-
myśl. Odbyli kilkanaście spotkań, m.in. z przedstawicielami polskich organizacji kom-
batanckich (lipiec 1995 r.) oraz z pracownikami instytucji kulturalnych i władz miasta 
(sierpień).

W ich trakcie podkreślali, że Przemyśl ma dla Federacji Rosyjskiej ważne znaczenie, 
akcentując potrzebę intensyfi kacji wymiany kulturalnej - np. nawiązanie współpracy 
z miastem-partnerem w Rosji.
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W rozmowach nieofi cjalnych jako argument na rzecz współpracy przedstawiano po-
trzebę przeciwdziałania wpływom ukraińskim w mieście. Rosyjscy dyplomaci podkre-
ślali swój dystans i nieufność wobec państwa ukraińskiego oraz ukraińskich działaczy 
w Polsce.

12 września 1992 r. w Zasmykach na Wołyniu poświęcono cmentarz żołnierzy 27 
Wołyńskiej dywizji AK. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz polskich 
i ukraińskich. Z takich symbolicznych gestów może wyrastać nowy klimat - ale trzeba 
nad tym pracować, trzeba pielęgnować ducha dialogu i pojednania.

Trzeba przeto szanować partnera i starać się zrozumieć jego punkt widzenia. Polska 
pamięć tragedii wołyńskiej jest fragmentem narodowych zmagań o całość i suwerenność 
Rzeczypospolitej w jej historycznych granicach. Ukraińska pamięć - to fragment naro-
dowych bojów i cierpień dla samostijnej Ukrainy. Dwie pamięci, dwie logiki, które mu-
siały się zderzyć. Tragiczne jest, że zatriumfowała logika trzecia - logika Józefa Stalina.

Spoglądając wstecz, trzeba dziś zdobyć się na wysiłek rozumienia kontekstu histo-
rycznego obu racji. Nie po to, by uzgodnić obraz przeszłości, lecz by uzyskać jakiś 
obraz zbliżony do prawdy i wolny od stereotypów; obraz, który uwzględni różne punkty 
widzenia. Nie wolno tedy zaczynać dialogu od żądania, by Ukraińcy uznali UPA za or-
ganizację zbrodniczą. Takie żądanie to koniec dialogu.

Podobnie jest z polskim i ukraińskim obrazem akcji „Wisła”. Trzeba nam, Polakom, 
powtórzyć za ukraińskim historykiem: „Nie ulega wątpliwości, że akcja „Wisła” zasłu-
guje na surowe potępienie”.

- Historii nie da się odwrócić - „povida” Vaclav Havel o wysiedleniu Niemców su-
deckich - ale można o niej powiedzieć prawdę. (...)

Nacjonaliści polscy i ukraińcy powiadają: najpierw musi nastąpić wyznanie winy. 
Winny zawsze jest ten Drugi. Powinien przeto kajać się, prosić o przebaczenie, napra-
wiać krzywdy. Dopiero potem można mówić o pojednaniu.

Nacjonaliści nie chcą dialogu, gdyż karmią się nienawiścią. Ta nienawiść jest często 
uzasadniona ich tragicznymi przejściami. A jednak trzeba umieć przekroczyć próg wła-
snej pamięci, trzeba umieć zobaczyć brata we wczorajszym wrogu. Tylko w ten sposób 
można budować lepszą przyszłość.

Stosunki polsko-ukraińskie mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy 
Środkowej i Wschodniej. Te stosunki nie są dziś złe, dzięki mądrej polityce zagranicz-
nej obu rządów. Ale wciąż są kruche, łatwe do zburzenia. Rozumny dialog pozwoli je 
pielęgnować.

Potrzebne są tu mądre i dalekowzroczne gesty Kościoła, porównywalne z pamiętnym 
listem biskupów polskich do niemieckich. Musimy przebaczyć i prosić o przebaczenie.

Potrzebna jest polsko-ukraińska komisja historyków, która przejrzy podręczniki hi-
storii w klimacie prawdy i pojednania. Potrzebna jest aktywna obecność kultury ukraiń-
skiej w Polsce i kultury polskiej na Ukrainie.

Gdy po traktacie ryskim załamał się sojusz polsko-ukraiński z 1920 r., Józef Piłsud-
ski miał odwagę powiedzieć ukraińskim ofi cerom: „Ja Was przepraszam, ja Was bardzo 
przepraszam, Panowie...” Czy okażemy się godnymi dziedzicami tego gestu?

Nie nasze pokolenia wykopały doły, do których zwalono ciała zamordowanych. Ale 
naszą powinnością jest ofi ary godnie pochować. Dla prawdy i pojednania.

* * *
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