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Najnowsze ukraiƒskie badania
nad historià najnowszà

Historiografia w Ukraiƒskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, bo trudno
z przekonaniem broniç tezy o istnieniu wówczas historiografii ukraiƒskiej, by∏a
cz´Êcià sk∏adowà nauki historycznej, a w przypadku historii najnowszej – apara-
tu polityczno-propagandowego Zwiàzku Radzieckiego. 

Pierwsze zmiany nastàpi∏y dopiero w epoce pierestrojki. G∏asnost’ jednak
dotar∏a na Ukrain´ z opóênieniem w porównaniu do procesów zachodzàcych
w centrum. Transformacja radzieckiej historiografii, rewizja utartych uj´ç post´-
powa∏a z oporami, najcz´stszà w owym czasie trybunà wypowiedzi historyków
by∏a prasa, najpowszechniej zaÊ spotykanà formà – publicystyka historyczna1.

Prze∏om w naukach humanistycznych wiàza∏ si´ z odzyskaniem niepodleg∏o-
Êci przez Ukrain´ i ostatecznym rozpadem bloku radzieckiego. Jednak fakt ten,
który niewàtpliwie przyniós∏ wydatne poszerzenie zakresu swobody badaƒ na-
ukowych, na∏o˝y∏ zarazem – jak doÊç powszechnie uwa˝ano – koniecznoÊç w∏à-
czenia si´ w proces konstruowania w miar´ koherentnej, wspólnej – jeÊli nie dla
wszystkich obywateli Ukrainy, to przynajmniej dla Ukraiƒców – pami´ci histo-
rycznej, tradycji, jako istotnego sk∏adnika ÊwiadomoÊci narodowej. By∏o i jest to
niezwykle trudne ze wzgl´du na dostrzegalne p´kni´cie mi´dzy Ukrainà zachod-
nià i w jakiejÊ mierze centralnà a Ukrainà wschodnià, widoczne chocia˝by w od-
wo∏ywaniu si´ do innej symboliki, zestawu wydarzeƒ historycznych, panteonu
bohaterów z przesz∏oÊci, o odmiennoÊci, a nawet przeciwstawnoÊci interpretacji
nie wspominajàc. O atmosferze dyskusji, temperaturze sporów i polemik, w któ-
rych aktywnie uczestniczà tak˝e historycy, Êwiadczyç mo˝e chocia˝by opinia
jednego z najciekawszych publicystów ukraiƒskich, Myko∏y Riabczuka, który
stwierdzi∏: „na Ukrainie kwestie stosunku do Petlury, Mazepy, Bandery, OUN,
UPA itd., itp. dramatycznie dzielà spo∏eczeƒstwo praktycznie wed∏ug wszystkich
kryteriów (Zachód – Moskwa, »kapitalizm« – »komunizm«, ukrainizacja – rusy-
fikacja, niepodleg∏oÊç – »Zwiàzek« i in.). [...] W efekcie omawianie jakiegokol-
wiek problemu historycznego doÊç ∏atwo przeistacza si´ w rodzaj »zimnej woj-
ny domowej«, w zwyk∏à batali´ propagandowà, w której naukowe argumenty
nie majà istotnego znaczenia i w której w ogóle nie istniejà niuanse, nie ma Êrod-
ka, a sà jedynie czarne i bia∏e barwy. [...] Na Ukrainie [...] wcià˝ jeszcze trwa »zim-
na wojna domowa« mi´dzy samymi Ukraiƒcami i dlatego jakakolwiek próba

1 I. Koz∏owski, Stosunek historiografii ukraiƒskiej do Ukraiƒskiej Socjalistycznej Republiki Ra-
dzieckiej (USRR) [w:] Historycy polscy i ukraiƒscy wobec problemów XX wieku, red. P. Kosiewski,
G. Motyka, Kraków 2000, s. 85.
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intelektualnego wzniesienia si´ »ponad pojedynek« rewizji mitów i stereotypów
narodowych traktowana jest jako wsparcie dla »wroga«, lekkomyÊlnoÊç i zdrada”2.
Odpowiedzià na istniejàcà, wcià˝ ˝ywà mitologi´ imperialno-rosyjskà, teraz
w kolonialno-kreolskiej, „ma∏orosyjskiej” modyfikacji (okreÊlenia Riabczuka),
jest mitologia nacjonalistyczna, która „w najbardziej ekstremalnych formach buj-
nie rozkwita w marginalnych ukraiƒskich wydaniach, a w formach, mo˝na by
powiedzieç, umiarkowanych i naukowopodobnych przenika i do publikacji ca∏-
kiem powa˝nych”3.

O ile w ostatnim dziesi´cioleciu wysi∏ek historyków – oczywiÊcie tych z wi´k-
szym dystansem traktujàcych swà misj´ spo∏ecznà, politycznà i narodowà – zaj-
mujàcych si´ historià Ukrainy a˝ po XIX wiek skupia∏ si´ przede wszystkim na
wypracowaniu nowego spojrzenia na jej dzieje, zerwaniu z dotychczasowà inter-
pretacjà przesz∏oÊci, powsta∏à przy zastosowaniu radzieckiego „histmatu”, o tyle
w przypadku historyków zajmujàcych si´ XX wiekiem, a zw∏aszcza tak zwanym
okresem radzieckim, znacznie g∏´bszej reinterpretacji faktów i procesów towa-
rzyszyç musia∏o zape∏nienie „bia∏ych plam”, uzupe∏nienie faktografii, wprowa-
dzenie do obiegu olbrzymiej liczby êróde∏ wczeÊniej niedost´pnych. Tematyka
badaƒ z zakresu historii najnowszej, szczególnie podatna na zapotrzebowania
spo∏eczne i polityczne, uzale˝niona by∏a te˝ (i jest nadal) od stopnia ujawnienia
istotnych materia∏ów archiwalnych. 

Jednym z najistotniejszych nowych lub raczej na nowo podj´tych tematów
jest zagadnienie „ukraiƒskiej rewolucji” lat 1914–1923, rozwoju ukraiƒskiego
ruchu narodowego w tym okresie i prób tworzenia w∏asnej paƒstwowoÊci.
Dostrzec mo˝na wyraêne zainteresowanie, wr´cz fascynacj´ zw∏aszcza dzieja-
mi Ukraiƒskiej Republiki Ludowej, w mniejszym stopniu „Paƒstwa Ukraiƒ-
skiego” hetmana Paw∏a SkoropadÊkiego. Pierwszym etapem tworzenia pe∏ne-
go obrazu zmagaƒ Ukraiƒców o w∏asne paƒstwo by∏o szerokie udost´pnienie
bogatego dorobku ukraiƒskiej historiografii emigracyjnej4. Nast´pnym etapem
by∏o pojawienie si´ publikacji autorów si´gajàcych do niedost´pnych do nie-
dawna zbiorów przechowywanych w ukraiƒskich archiwach5. Umiarkowanym
na tym tle zainteresowaniem cieszy∏y si´ natomiast próby scharakteryzowania
polityki bolszewików w tym okresie, choç i tu pojawi∏y si´ cenne studia Sta-
nys∏awa Kulczyçkiego6 czy Jaros∏awa Ma∏yka dotyczàce polityki bolszewików
wobec ch∏opstwa7. Wa˝ne, dope∏niajàce znaczenie majà badania historyków re-
prezentujàcych przede wszystkim oÊrodek lwowski, którzy podj´li mi´dzy inny-
mi tematyk´ polsko-ukraiƒskiego konfliktu o Galicj´ Wschodnià oraz dziejów
Zachodnioukraiƒskiej Republiki Ludowej8. Tu równie˝ oryginalnym publika-

2 M. Riabczuk, Historia najnowsza na ∏amach ukraiƒskiej prasy [w:] Historycy..., s. 208.
3 Idem, Wid Ma∏orosiji do Ukrajiny. Paradoksy zapisni∏oho nacijetworennia, Kyjiw 2000, s. 222.
4 W. Werstiuk, Stosunek historiografii ukraiƒskiej do tradycji UNR i ZUNR [w:] Historycy..., s. 24.
5 I. Koz∏owski, op. cit., s. 87.
6 S. Kulczyçkyj, Komunizm w Ukrajini: persze desiatyriczczia (1919–1928), Kyjiw 1996. Zob. te˝
W.M. Wo∏kowynÊkyj, S.W. Kulczyçkyj, Chrystyjan RakowÊkyj. Politycznyj portret, Kyjiw 1990.
7 J. Ma∏yk, Totalitaryzm w ukrajinÊkomu seli. Persza sproba wprowad˝ennia, Lwiw 1996; idem,
Wprowad˝ennia radianÊkoho re˝ymu w ukrajinÊkomu seli, Lwiw 1996.
8 W. Hordijenko, UkrajinÊka Ha∏yçka Armija, Lwiw 1991; M.R. ¸ytwyn, K.J. Naumenko, Istorija
ZUNR, Lwiw 1995; S.A. Makarczuk, UkrajinÊka Respub∏yka ha∏yczan. Narysy pro ZUNR, Lwiw
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cjom towarzyszy∏y cz´sto reedycje prac z okresu mi´dzywojennego oraz po-
wsta∏ych na emigracji9.

Okres mi´dzywojenny w historii USRR traktowany jest cz´sto ∏àcznie, jako
faza kszta∏towania si´ stalinowskiego systemu w∏adzy, dlatego te˝ niezwykle
istotne zjawisko „ukrainizacji” stanowi naturalny punkt wyjÊcia do opisu repre-
sji i przeÊladowaƒ w latach trzydziestych. WÊród publikacji na szczególnà uwag´
zas∏uguje tu tekst Ludmi∏y Hrynewycz charakteryzujàcy mi´dzy innymi próby
ukrainizacji jednostek Armii Czerwonej na Ukrainie10. Wa˝nym dope∏nieniem tego
nurtu zainteresowaƒ sà wydawnictwa êród∏owe i opracowania dotyczàce radziec-
kiej polityki narodowoÊciowej wobec mniejszoÊci narodowych na Ukrainie11,
w tym tak˝e wobec Polaków12.

Jednym z najwa˝niejszych tematów badawczych poruszanych przez historio-
grafi´ ukraiƒskà, na podj´cie którego bez wàtpienia wp∏yw mia∏y tak˝e auten-
tyczne oczekiwania spo∏eczne, sà wielkie kl´ski g∏odu, ich przyczyny oraz na-
st´pstwa13. Najwi´cej publikacji dotyczy najwi´kszej katastrofy w dziejach
ukraiƒskiej wsi – kolektywizacji i g∏odu w latach 1932–1933. Postrzegana jest
ona coraz cz´Êciej jako Êwiadoma próba zag∏ady cz´Êci wiejskiej ludnoÊci Ukra-
iny. Do obiegu naukowego wesz∏o okreÊlenie „henocyd” – zbrodnia ludobójstwa.
Obok wydawanych ju˝ od 1990 r. zbiorów dokumentów i materia∏ów przedsta-
wiajàcych te wydarzenia w skali ogólnokrajowej14 pojawi∏y si´ te˝ publikacje

1997; M. ¸ytwyn, UkrajinÊko-polska wijna 1918–1919 rr., Lwiw 1998 (tu obszerna bibliografia
publikacji ukraiƒskich: s. 418–431).
9 W 1994 r. ukaza∏ si´ m.in. przedruk dwóch cz´Êci Krwawej ksi´gi – wydanej przez w∏adze Zachod-
nioukraiƒskiej Republiki Ludowej, opisujàcej przeÊladowania Ukraiƒców w Galicji Wschodniej w la-
tach 1918–1920: Krywawa knyha. Peredruk wydaƒ 1919 ta 1921 rokiw, Drohobycz 1994.
10 ¸. Hrynewycz, WijÊkowe budiwnyctwo w RadianÊkij Ukrajini (1917 – poczatok 30-ch rokiw XX st.)
[w:] Istorija ukrajinÊkoho wijÊka 1917–1995, oprac. J. Daszkewycz, Lwiw 1996, s. 1–331 (zw∏asz-
cza s. 230–331).
11 Nacionalni procesy w Ukrajini. Istorija i suczasnist’. Materia∏y i dokumenty, red. W. Panibud’∏a-
ska, t. 1–2, Kyjiw 1997; Nacionalni widnosyny w Ukrajini u XX st. Zbirnyk dokumentiw i materia-
liw, red. I. Kuras, Kyjiw 1994. Problematyka losów mniejszoÊci narodowych na Ukrainie, zw∏aszcza
w latach dwudziestych i trzydziestych, sta∏a si´ tematem dysertacji doktorskich (na stopieƒ kandy-
data nauk), które zazwyczaj nie ukazywa∏y si´ drukiem – zob. np. W.A. Nesterenko, Nacionalni wid-
nosyny na Podilli w 20–30-ti roky XX stolittia. Awtoreferat dysertaciji na zdobuttia naukowoho stu-
penia kandydata istorycznych nauk, Czerniwci 1998, s. 3–4. Wiele wa˝nych tekstów, nie tylko
o charakterze przyczynkarskim, publikowanych jest w licznie wydawanych na Ukrainie tomach
zbiorowych, b´dàcych pok∏osiem konferencji naukowych organizowanych w oÊrodkach prowincjo-
nalnych – np. ibidem, s. 14–15; zob. te˝: Nacionalni menszyny prawobere˝noji Ukrajiny: istorija
i suczasnist’. Naukowyj zbirnyk, ˚ytomyr 1998.
12 H. StronÊkyj, Z∏et i padinnia. PolÊkyj nacionalnyj rajon w Ukrajini u 20–30-i roky, Ternopil
1992; T.I. Jeremenko, PolÊka nacionalna menszyna w Ukrajini w 20–30-ti rr. XX stolittia, Kyjiw
1994; Polaky na Chmelnyczczyni: pohliad kriê wiky. Zbirnyk naukowych praç za materia∏amy mi˝-
narodnoji naukowoji konferenciji (23–24 czerwnia 1999 roku), Chmelnyçkyj 1999.
13 O randze nadawanej na Ukrainie badaniom dotyczàcym „wielkiego g∏odu” Êwiadczyç mo˝e fakt,
˝e konferencja „Henocyd ukrajinÊkoho narodu: istoryczna pamjat’ ta polityko-prawowa ocinka”
25 listopada 2000 r. w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zorganizowana by∏a
z inicjatywy prezydenta Ukrainy.
14 Ho∏od 1932–1933 rokiw na Ukrajini: oczyma istorykiw, mowoju dokumentiw, Kyjiw 1990; Ko∏-
∏ektywizacija i ho∏od na Ukrajini (1929–1933). Zbirnyk dokumentiw i materialiw, Kyjiw 1992;
Ho∏od-henocyd 1933 roku w Ukrajini: istoryko-polito∏ohicznyj analiz socialno-demohraficznych ta 
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poÊwi´cone temu zagadnieniu w poszczególnych regionach Ukrainy15. Tematyka
g∏odu w innych okresach – w latach 1922–1923 oraz 1946–1947 – znalaz∏a
odzwierciedlenie w relatywnie mniejszej liczbie wydawnictw16.

Co najmniej porównywalne zainteresowanie nie tylko opinii publicznej (tak-
˝e z powodów emocjonalno-rodzinnych), ale te˝ historyków (ze wzgl´du na zna-
czenie w totalitarnym paƒstwie) budzi∏y represje radzieckie na Ukrainie. Nieste-
ty dorobek badawczy w tej dziedzinie jest jeszcze nadal doÊç skromny. Wià˝e si´
to z faktem, ˝e ukraiƒska S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa (S∏u˝ba bezpeky Ukrajiny – SBU),
która wch∏on´∏a po 1991 r. struktury KGB, nader wstrzemi´êliwie udost´pnia
swoje archiwalia historykom, zw∏aszcza pozaresortowym. Jedynym – wprawdzie
niema∏ym – zasobem, do którego historycy majà relatywnie swobodny dost´p,
jest kilkaset tysi´cy akt osobowych zrehabilitowanych ofiar re˝imu, przewa˝nie
represjonowanych w latach trzydziestych XX wieku. Na podstawie ustawy
z 17 kwietnia 1991 r. O rehabilitacji ofiar represji politycznych na Ukrainie reha-
bilitacji podlegaç mia∏y osoby skazane od 1917 r. przez sàdy i wszelkie organy
pozasàdowe („dwójki”, „trójki”, kolegia specjalne) za przest´pstwa kontrrewo-
lucyjne, antyradzieckà propagand´ i agitacj´, kolportowanie fa∏szywych wiado-
moÊci znies∏awiajàcych radziecki porzàdek paƒstwowy i spo∏eczny, naruszanie
przepisów dotyczàcych rozdzielenia paƒstwa i szko∏y od Cerkwi. Dzia∏anie usta-
wy rozciàga∏o si´ tak˝e na cz∏onków Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów
i Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii, jeÊli nie brali udzia∏u w zabójstwach, napadach
i innych akcjach z u˝yciem przemocy. Akta spraw przeglàdane by∏y przez funk-
cjonariuszy SBU, pracowników Paƒstwowego Archiwum SBU, którzy po sporzà-
dzeniu odpowiednich wniosków kierowali akta do organów prokuratury. Decy-
zj´ podejmowa∏a prokuratura lub w wàtpliwych wypadkach instancje sàdowe.
Od 1991 r. do 1 stycznia 1998 r. skierowano do prokuratury akta 312 200
spraw, dotyczàcych 447 500 osób. SpoÊród nich zrehabilitowano 292 600 osób,
127 400 odmówiono rehabilitacji. 16 100 spraw dotyczàcych 20 900 osób prze-
kazano do rozpatrzenia sàdom17. Akta osób zrehabilitowanych zosta∏y przekaza-

moralno-psycho∏ohicznych naslidkiw. Mi˝narodna naukowo-teoretyczna konferencija, Kyjiw 28 ∏y-
stopada 1998 r. Materia∏y, Kyjiw – Nju Jork 2000.
15 Np. publikacje dotyczàce kl´ski g∏odu na Podolu: I.H. Szulha, Ho∏od na Podilli, Winnicia 1993;
Ho∏od 1932–1933 rokiw na Chmelnyczczyni: pryczyny, naslidky, uroky. Materia∏y respublikan-
Êkoji naukowo-praktycznoji konferenciji, Chmelnyçkyj 1993; F. Wynokurowa, R. Podkur, Ho∏od
1932–33, 1946–47. Winnyçka ob∏ast’. Dokumenty i materia∏y, Winnycia 1998; S. Halczak, „Bili
plamy” skorboty. (Pryczyny ho∏odomoru 1932–1933 ta ho∏odu 1946–1947 rokiw na Podilli), Win-
nycia 1999.
16 Ho∏od 1921–1923 rokiw w Ukrajini. Zbirnyk dokumentiw i materialiw, Kyjiw 1993; W.S. Kul-
czyçkyj, O.M. Mowczan, Newidomi storinky ho∏odu 1921–1923 rr. w Ukrajini, Kyjiw 1993; Ho∏od
w Ukrajini 1946–47. Dokumenty i materia∏y, Kyjiw – Nju Jork 1996; Ho∏od 1946–1947 rokiw
w Ukrajini. Pryczyny i naslidky. Mi˝narodna naukowa konferencija, Kyjiw, 27 trawnia 1997 r.
Materia∏y, Kyjiw – Nju Jork 1998. Stan badaƒ na temat g∏odu w latach 1946–1947 przedstawi∏a
w swoim referacie O∏eksandra Wese∏owa, Stan doslid˝ennia problemy tretioho radianÊkoho ho∏odu
w Ukrajini [w:] Ho∏od 1946–1947 rokiw..., s. 94–104.
17 Reabilitacija represowanych. Zakonodawstwo ta sudowa praktyka. Oficijne wydannia, red.
W. Maliarenko, Kyjiw 1997; I. Wernydubow, W imja sprawed∏ywosti. Pro robotu orhaniw prokura-
tury Ukrajiny po wykonanniu Zakonu Ukrajiny wid 17 kwitnia 1991 roku „Pro reabilitaciju ˝ertw
politycznych represij na Ukrajini”, „Z archiwiw WCzK, HPU, NKWD, KHB” 1998, nr 1/2, s. 9–12.
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ne cz´Êciowo do archiwów paƒstwowych, gdzieniegdzie jednak, jak w Winnicy,
niektóre z nich znajdujà si´ nadal w gestii miejscowych zarzàdów SBU.

Sta∏y si´ one podstawà do publikowania w niektórych regionach Ukrainy
„martyrologów” – spisów ofiar represji, g∏ównie z lat trzydziestych. Poprzedzone
one sà – jak martyrolog odeski – opracowaniami omawiajàcymi niektóre aspekty
represji radzieckich18 lub – jak w przypadku publikacji o podkijowskiej Bykowni
– materia∏ami dokumentujàcymi próby ukrycia przez w∏adze faktu pochowania
tam cia∏ osób zamordowanych w latach 1937–193819. Poza rejonem Odessy
i Kijowa obszerny, liczàcy ju˝ kilkanaÊcie zeszytów spis ofiar represji politycz-
nych z obwodu miko∏ajowskiego wydawany jest od 1996 r. w Miko∏ajowie20.
Z materia∏ów tych korzystali równie˝ historycy publikujàcy szkice biograficzne,
poÊwi´cone wa˝nym, a zapoznanym postaciom z ukraiƒskiej historii21.

W znacznej mierze jednak niedost´pne pozostajà materia∏y sprawozdawcze
i analityczne radzieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa, w których znajdujà si´ informa-
cje bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania totalitarnej machiny paƒ-
stwowej. Wynika to z tego, ˝e przyj´ta w 1997 r. ustawa O Archiwum Naro-
dowym i instytucjach archiwalnych nie zawiera zapisu o automatycznym
odtajnieniu dokumentów po up∏ywie okreÊlonego czasu22. W efekcie liczne do-
kumenty pochodzàce nawet z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku nadal
pozostajà tajne. O wadze i wartoÊci takich materia∏ów przekonaç si´ mo˝na przy

Rehabilitacja rozpocz´ta w 1991 r. stanowi kontynuacj´ akcji rehabilitacyjnej trwajàcej w okresie tzw.
odwil˝y chruszczowowskiej w latach 1956–1959 (250 tys. zrehabilitowanych osób) oraz w latach
1989–1991 (180 tys. osób). Ogó∏em w latach 1956–1991 na Ukrainie zrehabilitowano 490 tys. osób
(Reabilitacija..., s. 14; O. Bojko, Rozhortannia procesu reabilitaciji w URSR u doby perebudowy: cha-
rakterni rysy, osob∏ywosti, „Z archiwiw WCzK, HPU, NKWD, KHB” 2001, nr 2, s. 530–534).
18 OdeÊkyj martyro∏oh. Dani pro represowanych Odesy i OdeÊkoji ob∏asti za roky radianÊkoji w∏ady,
t. 1, Odesa 1997, t. 2, Odesa 1999. W tomie pierwszym znalaz∏y si´ informacje o 26 019 represjo-
nowanych, w tomie drugim o 6993 osobach.
19 Pamjat’ Bykiwni. Dokumenty ta materia∏y, Kyjiw 2000. Spisy osób rozstrzelanych w Kijowie, po-
chowanych w Bykowni oraz mieszkaƒców Kijowa i Kijowszczyzny represjonowanych w innych re-
gionach Ukrainy zawarte sà w dwu innych edycjach: Sosny Bykiwni swidczat’. Z∏oczyn proty lud-
stwa, t. 1, Kyjiw 1999, t. 2, Kyjiw 2001, t. 3, Kyjiw 2002 oraz Kyjiw: ˝ertwy represij, t. 1, Kyjiw
1997, t. 2, Kyjiw 1999. Ponadto w tomie Rejd u wicznist’, Kyjiw 2001 zawarte zosta∏y zaczerpni´-
te z dokumentów z archiwów SBU informacje o kilkuset rozstrzelanych w listopadzie 1921 r. ˝o∏-
nierzach armii Ukraiƒskiej Republiki Ludowej z oddzia∏u gen. J. Tiutiunnyka.
20 Biu∏eteƒ. Widomosti pro hromadian, szczo zazna∏y politycznych represij, t. 1: m. Myko∏ajiw, My-
ko∏ajiw 1996; t. 2: m. Myko∏ajiw, Myko∏ajiw 1996; t. 3: m. Myko∏ajiw, Myko∏ajiw 1996; t. 4: Per-
womajÊkyj rajon, Myko∏ajiw 1997; t. 5: PerwomajÊkyj rajon, Myko∏ajiw 1997; t. 7: m. Myko∏ajiw,
Myko∏ajiw 1999; t. 8: BasztanÊkyj ta Nowobuêkyj rajony, Myko∏ajiw 1999; t. 9: ˚owtnewyj ta My-
ko∏ajiwÊkyj rajony, Myko∏ajiw 1999; t. 10: Wese∏yniwÊkyj ta WoznesenÊkyj rajony, Myko∏ajiw
1999; t. 11: BereznehuwatÊkyj, KazankiwÊkyj ta SnihuriwÊkyj rajony, Myko∏ajiw 1999; t. 12: Bere-
zanÊkyj ta OczakiwÊkyj rajony, Myko∏ajiw 1999; t. 13: ArbuzynÊkyj, BratÊkyj, Je∏aneçkyj ta No-
woodeÊkyj rajony, Myko∏ajiw 1999.
21 Z wczeÊniejszych prac zob. np. ˚ertwy represij, Kyjiw 1993; J. Szapowa∏, Liudyna i systema.
(Sztrychy do portretu totalitarnoji doby w Ukrajini), Kyjiw 1994; Represowane Widrod˝ennia,
red. O.I. Sydorenko, D.W. Tabacznyk, Kyjiw 1993; Represowane krajeznawstwo (20–30-ti roky),
red. ¸.¸. Babenko, Kyjiw 1991; D.W. Tabacznyk, O.I. Sydorenko, Za standartnymy zwinuwaczen-
niamy, Kyjiw 1990.
22 S. Kulczycki, Dost´pnoÊç êróde∏ z punktu widzenia ukraiƒskich historyków [w:] Historycy...,
s. 271–272.
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lekturze sprawozdaƒ, raportów, informacji i notatek OGPU, NKWD, NKGB,
MGB i KGB kierowanych do instancji partyjnych, zachowanych w udost´pnia-
nych na ogó∏ zasobach by∏ych archiwów partyjnych szczebla obwodowego i cen-
tralnego.

Pewne wy∏omy w praktyce nieujawniania zasobów archiwalnych pojawi∏y si´
w drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych. Jednym z najistotniejszych jak na ra-
zie jest wspólny projekt polsko-ukraiƒski, którego efektem sà dwa obszerne,
dwuj´zyczne tomy poÊwi´cone podziemiu polskiemu na tak zwanej Zachodniej
Ukrainie i przesiedleniu Ukraiƒców i Polaków w latach 1944–1946, wydane
w 1998 i 2000 r. przez Paƒstwowe Archiwum SBU (Der˝awnyj archiw SBU)
i Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji RP23. Rozpocz´-
ty zosta∏ tak˝e prowadzony wspólnie przez Ukraiƒski Instytut Naukowy w Harvar-
dzie i Fakultet (Wydzia∏) Historyczny Paƒstwowego Uniwersytetu SBU projekt
„Spo∏eczeƒstwo oczyma czekistów. Dzia∏alnoÊç informacyjna CzK-GPU-NKWD
na Ukrainie w latach 1920–1941”24. Najwi´cej chyba materia∏ów archiwalnych
publikowanych jest na ∏amach ukazujàcego si´ niezbyt regularnie periodyku (w za-
∏o˝eniu kwartalnika) „Z archiwiw WCzK, HPU, NKWD, KHB”, którego pierwszy
numer pojawi∏ si´ w 1994 r. Zamieszczono tam mi´dzy innymi pó∏roczne spra-
wozdanie ukraiƒskiego GPU z okresu od stycznia do lipca 1922 r. i sprawozdanie
o dzia∏alnoÊci Kijowskiego Gubernialnego Oddzia∏u GPU w 1923 r.25 W dziale in-
formacyjnym redakcja umieÊci∏a te˝ spisy osób rozstrzelanych latem 1941 r. w wi´-
zieniach Zachodniej Ukrainy (mi´dzy innymi lwowskich i obwodu tarnopolskie-
go)26. Rzadziej publikowane sà artyku∏y i studia odwo∏ujàce si´ do raportów czy
meldunków GPU, NKWD (NKGB) lub MGB (MWD). Zestawienia i statystyki
GPU i NKWD zosta∏y wykorzystane na przyk∏ad w tekstach dotyczàcych represji
lat 1932–1933 i 193727, a sprawozdania w artyku∏ach dotyczàcych mi´dzy innymi
walki z narodowà opozycjà w latach dwudziestych, wielkiego terroru w 1937
i 1938 r., relacji w∏adza – ch∏opstwo28. Najwi´cej miejsca zajmujà jednak szkice
biograficzne, zazwyczaj o charakterze przyczynkarskim, oparte wy∏àcznie na odtaj-
nionych aktach Êledczych. Wyró˝niajà si´ wÊród nich obszerne teksty o tak zwa-

23 Polskie podziemie 1939–1941. Lwów, Ko∏omyja, Stryj, Z∏oczów, Warszawa–Kijów 1998 („Pol-
ska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów
s∏u˝b specjalnych”, t. 1); Przesiedlenia Polaków i Ukraiƒców 1944–1946, Warszawa–Kijów 2000
(ibidem, t. 2).
24 J. Szapowa∏, Ukrajina XX stolittia. Osoby ta podiji w konteksti wa˝koji istoriji, Kyjiw 2001, s. 23.
25 Otczot o po∏ugodicznoj diejatielnosti GPU USSR (janwar’ – ijun’ 1922 goda), red. J.M. Sklaren-
ko, „Z archiwiw WCzK, HPU, NKWD, KHB” 1997, nr 1/2; Zwit-dopowid’ pro dijalnist’ Kyjiw-
Êkoho gubernÊkoho widdi∏u DPU za 1923 rik, red. P. Ku∏akowÊkyj, J. Sklarenko, ibidem 1998, nr 1/2.
26 „Z archiwiw WCzK, HPU, NKWD, KHB” 1994, nr 1; 1995, nr 1/2; 1997, nr 1/2; 1998, nr 1/2.
27 W. NikolÊkyj, Represywna dijalnist’ orhaniw HPU pid czas ho∏odomoru w USRR (1932–1933 rr.),
ibidem 2001, nr 2; idem, Statystyka politycznych represij 1937 r. w UkrajinÊkij RSR, ibidem 2000,
nr 2/4.
28 „¸aboratorija”. Nowi dokumenty i swidczennia pro masowi represiji 1937–1938 rokiw na Win-
nyczczyni, red. O. ¸oszczyçkyj, ibidem 1998, nr 1/2; O. ¸oszczyçkyj, „¸aboratorija” – 2: Po∏tawa.
Dokumentalni materia∏y pro masowi represiji w Po∏tawÊkij ob∏asti u 1937–1938 rr., ibidem 2000,
nr 2/4; D. ArchirejÊkyj, W. Czencow, AntyradianÊka nacionalna opozycija w USRR w 20-ti rr. Pohlad
na prob∏emu kriê archiwni d˝ere∏a, ibidem; iidem, W∏ada i selanstwo w Ukrajini u 20-ti rr., ibidem
1999, nr 1/2.
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nym spisku wojskowych w 1937 r., wczeÊniejszej operacji „Wiosna” i sprawie Mi-
chai∏a Kakurina (represje w 1930 r. wobec kadry dowódczej Armii Czerwonej wy-
wodzàcej si´ z armii carskiej)29, a tak˝e teksty zamieszczone w specjalnym wydaniu
poÊwi´conym ˚ydowskiemu Komitetowi Antyfaszystowskiemu30.

Niestety z nie zawsze zrozumia∏ych wzgl´dów nie wszystkie przygotowane do
edycji dokumenty aparatu bezpieczeƒstwa by∏y publikowane. Do druku nie tra-
fi∏ na przyk∏ad przygotowywany w latach dziewi´çdziesiàtych obszerny wybór
êróde∏ do historii radzieckiego aparatu represji31.

Poza zbiorami dokumentów publikowane sà te˝ opracowania poÊwi´cone wy-
branym aspektom dzia∏alnoÊci GPU-NKWD na Ukrainie, na przyk∏ad deporta-
cjom32, oraz publikacje o bardziej ogólnym charakterze. Pierwszà ambitnà prób´
opisu systemu represyjno-karnego na Ukrainie w latach 1917–1953 podjà∏ jesz-
cze w 1994 r. kijowski historyk Iwan Bi∏as, jednak wartoÊç jego pracy polega∏a
przede wszystkim na wprowadzeniu do obiegu naukowego pewnych nowych
faktów oraz – zamieszczonych w obszernym aneksie êród∏owym – materia∏ów
i dokumentów z archiwów rosyjskich oraz ukraiƒskich33. Ca∏oÊciowà charakte-
rystyk´ represyjnej polityki w∏adz radzieckich na Ukrainie w latach 1917–1941
mia∏a przynieÊç – kontrowersyjna, jak si´ okaza∏o – praca Serhija Bi∏okinia34,
którà znawca problematyki okreÊli∏ mianem „jeszcze jednego g∏osu z masochi-
stycznego getta” zwolenników teorii wiktymizacji Ukrainy, a inny historyk mia-
nem ksià˝ki podobnej do Archipelagu GU¸ag Aleksandra So∏˝enicyna – próbà
„dochodzenia literackiego”, „tyle ˝e w j´zyku ukraiƒskim i z aparatem nauko-
wym”35. Bardziej stonowany charakter ma praca Wiktora Czencowa zawierajàca
obszerne omówienie w porzàdku chronologicznym spraw, którymi zajmowa∏a
si´ („realizowa∏a”) CzK-GPU na Ukrainie w latach dwudziestych36. Olbrzymi
wk∏ad w badania nad terrorem na Ukrainie wniós∏ Jurij Szapowa∏. Opublikowa∏
on wraz z Wo∏odymyrem Prystajko (genera∏em SBU) i Wadymem Zo∏otariowem
niezwykle cenny wybór dokumentów do historii CzK-GPU na Ukrainie do

29 S. Kokin, O. Pszennikow, Bez stroku dawnosti. Do 60-riczczia „wykryttia” orhanamy NKWS tak
zwanoji „WijÊkowo-faszystÊkoji zmowy w Czerwonij Armiji”, ibidem 1997, nr 1/2; iidem, Bez stro-
ku... Prodow˝enija, ibidem 1998, nr 1/2; iidem, Bez stroku... Prodow˝enija, ibidem 1999, nr 1/2;
iidem, Bez stroku... Prodow˝enija, ibidem 2000, nr 2/4; J. Tynczenko, Landsknecht bez strachu i do-
koru: wijÊkowa karjera Myko∏y Kakurina, ibidem 1999, nr 1/2.
30 „Z archiwiw WCzK, HPU, NKWD, KHB” 1998, nr 3/4. Obszerny, blisko 400-stronicowy zeszyt
prócz materia∏ów – protoko∏ów przes∏uchaƒ ze spraw pi´ciu czo∏owych postaci ˝ydowskiego ˝ycia
naukowego i kulturalnego na Ukrainie – zawiera tak˝e dziesi´ç sprawozdaƒ i „informacji” MGB
USRR z lat 1948–1950 dokumentujàcych m.in. nastroje inteligencji Kijowa w zwiàzku z aresztowa-
niami „˝ydowskich nacjonalistów” i „krytyków-kosmopolitów”.
31 S. Kulczycki, Dost´pnoÊç êróde∏..., s. 273.
32 I. Wynnyczenko, Ukrajina 1920–1980-ch: deportaciji, zas∏annia, wys∏annia, Kyjiw 1994.
33 I. Bi∏as, Represywno-karalna systema w Ukrajini 1917–1953. Suspilno-politycznyj ta istoryko-
-prawowyj analiz, t. 1–2, Kyjiw 1994.
34 S. Bi∏okiƒ, Masowyj teror jak zasib der˝awnoho uprawlinnia w SRSR (1917–1941 rr.). D˝ere∏o-
znawcze doslid˝ennia, Kyjiw 1999.
35 J. Szapowa∏, op. cit., s. 416–434.
36 W.W. Czencow, Polityczni represiji w RadianÊkij Ukrajini w 20-ti roky, Ternopil 2000. Zob. te˝
recenzj´: I. Usenko, Polityczni represiji 20-ch rokiw. Sproba istorycznoho analizu, „Z archiwiw
WCzK, HPU, NKWD, KHB” 2000, nr 2/4, s. 641–646.
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koƒca lat trzydziestych, po∏àczony ze swego rodzaju s∏ownikiem biograficznym
wy˝szych funkcjonariuszy GPU i NKWD37, stanowiàcy uzupe∏nienie moskiew-
skich publikacji o strukturze i sk∏adzie personalnym radzieckiego aparatu bezpie-
czeƒstwa. Jest te˝ wspó∏autorem opracowaƒ – zawierajàcych tak˝e zbiory doku-
mentów – o sprawie „Zwiàzku Wyzwolenia Ukrainy”38, przeÊladowaniu przez
GPU i NKWD wybitnego historyka i dzia∏acza politycznego Mychaj∏y Hruszew-
Êkiego39, jak równie˝ biografii Wsiewo∏oda Balickiego40. Pojawiajà si´ te˝ publi-
kacje poÊwi´cone „wielkiemu terrorowi” w poszczególnych regionach Ukrainy41

oraz dotyczàce represji wobec niektórych grup spo∏ecznych lub narodowych,
w tym Polaków42.

Podsumowaniem dotychczasowych badaƒ jest w pewnej mierze obszerny tom
Terror polityczny i terroryzm na Ukrainie XIX–XX w.43; obok szkiców poÊwi´co-
nych przemocy w dzia∏alnoÊci ugrupowaƒ rewolucyjnych na prze∏omie XIX
i XX wieku czy zbrodni III Rzeszy w latach II wojny Êwiatowej na okupowa-
nych obszarach Ukrainy trzon tej publikacji stanowià teksty dotyczàce roli ter-
roru w kszta∏towaniu i funkcjonowaniu systemu totalitarnego w USRR.

Bioràc pod uwag´ dorobek historiografii radzieckiej dotyczàcy Wielkiej
Wojny Ojczyênianej, wyra˝ajàcy si´ w liczbie ponad 20 tys. tytu∏ów druków
(wydanych w ponadmiliardowym nak∏adzie), wydawa∏oby si´, ˝e niewiele da
si´ powiedzieç nowego. Okres II wojny Êwiatowej jak ˝aden inny (mo˝e poza
wojnà domowà) obrós∏ w patriotycznà radzieckà mitologi´. To w∏aÊnie klimat
spo∏eczny, który rewizj´ pewnych utartych sàdów, klisz uznawa∏ za Êwi´to-
kradztwo, zamach na biografie milionów uczestników wojny, na pewno nie
u∏atwia∏ prób rewizji „prawd”, za którymi przemawia∏ chocia˝by fakt udost´p-
nienia nowych materia∏ów êród∏owych. Od poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych
pojawia∏y si´ jednak prace, które przynosi∏y pe∏niejszà, krytycznà wizj´ prze-
biegu dzia∏aƒ wojennych (na przyk∏ad na Ukrainie latem i jesienià 1941 r.),
w sposób bardziej zdystansowany omawia∏y niemieckà polityk´ okupacyjnà na

37 J. Szapowa∏, W. Prystajko, W. Zo∏otariow, CzK-HPU-NKWD w Ukrajini: osoby, fakty, dokumen-
ty, Kyjiw 1997.
38 W. Prystajko, J. Szapowa∏, Sprawa „Spi∏ky wyzwo∏ennia Ukrajiny”: newidomi dokumenty i fak-
ty, Kyjiw 1995.
39 Iidem, Mychaj∏o HruszewÊkyj i HPU-NKWD. Trahiczne desiatilittia: 1924–1934, Kyjiw 1996.
Losom HruszewÊkiego po jego przyjeêdzie na Ukrain´ radzieckà poÊwi´cono wi´cej prac, jednak
w ˝adnej z nich nie wykorzystano materia∏ów GPU, np. oÊmiu tomów „sprawy-formularza na
M. HruszewÊkiego”, mieszczàcego si´ na 4 tys. stron, i 122 tomów sprawy rzekomego „Ukraiƒskie-
go Centrum Narodowego”, na którego czele staç mia∏ HruszewÊkyj. Zob. te˝: W. Prystajko, J. Sza-
powa∏, Mychaj∏o HruszewÊkyj. Sprawa „UNC” i ostanni roky (1931–1934), Kyjiw 1999.
40 J. Szapowa∏, W. Zo∏otariow, Wsewo∏od Ba∏yçkyj: osoba, czas, otoczennia, Kyjiw 2002.
41 Por. przypis nr 27; We∏ykij teror na Chmelnyczczyni. Istoryczno-krajeznawczyj zbirnyk, red.
W. Dmytryj, ¸. Sawyçkyj, Chmelnyçkyj 1997; Polityczni represiji na Podilli (20–30-i rr. XX st.),
red. I.H. Pa∏amar, Winnycia 1999.
42 O. Rublow, W. Repryncew, Represiji proty polakiw w Ukrajini u 1930-ti roky, „Z archiwiw
WCzK, HPU, NKWD, KHB” 1995, nr 1/2. Zob. te˝ prac´ tarnopolskiego historyka wydanà po
polsku: H. Stroƒski, Represje stalinizmu wobec ludnoÊci polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939,
Warszawa 1998.
43 Politycznyj teror i teroryzm w Ukrajini XIX–XX st. Istoryczni narysy, Kyjiw 2002 (tu te˝ obszer-
na bibliografia: s. 878–921).
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ziemiach ukraiƒskich44. Bardzo wiele miejsca poÊwi´cono te˝ ocenie udzia∏u
Ukrainy w zwyci´stwie nad paƒstwami „osi”, a tak˝e ofiar poniesionych przez jej
ludnoÊç w czasie wojny45. S∏u˝y∏o temu opublikowanie w drugiej po∏owie lat
dziewi´çdziesiàtych „Ksi´gi pami´ci Ukrainy”. Pomys∏ upami´tnienia czerwono-
armistów poleg∏ych podczas II wojny Êwiatowej pojawi∏ si´ jeszcze pod koniec
lat osiemdziesiàtych XX wieku. W Zwiàzku Radzieckim rozpocz´to przygoto-
wania do wydania imiennego spisu ˝o∏nierzy poleg∏ych i zaginionych w latach
1941–1945. Odpowiednià decyzj´ podj´∏a jeszcze 31 lipca 1989 r. Rada Mini-
strów USRR, o kontynuacji prac ju˝ po odzyskaniu niepodleg∏oÊci przesàdzi∏ de-
kret prezydenta Ukrainy z 4 maja 1992 r. oraz trzy kolejne uchwa∏y rzàdu ukraiƒ-
skiego z 1991, 1992 i 1996 r. Na czele g∏ównego kolegium redakcyjnego stanà∏
przewodniczàcy organizacji kombatantów Ukrainy gen. armii I. Herasymow. Pro-
wadzenie prac spocz´∏o na specjalnie utworzonej „Agencji poszukiwawczo-wy-
dawniczej »Ksi´ga pami´ci Ukrainy«” i jej obwodowych wydzia∏ach. W trwajàcych
dziesi´ç lat kwerendach wzi´∏o udzia∏ blisko 550 tys. osób. Efektem tych prac
by∏o powstanie kartoteki zawierajàcej dane 5 mln ˝o∏nierzy radzieckich pochodzà-
cych z Ukrainy, którzy zgin´li, zmarli lub zagin´li w latach 1941–1945. Monumen-
talna edycja obliczana by∏a na 245 tomów, a jej publikacja trwajàca od po∏owy lat
dziewi´çdziesiàtych zakoƒczyç si´ mia∏a w 2000 r., w 55. rocznic´ zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej. Do 2000 r. ukaza∏o si´ 225 tomów, w niektórych obwodach
ostatnie cz´Êci wydano dopiero w 2001 r. Ze wzgl´du na olbrzymià liczb´ pole-
g∏ych i zaginionych ksi´gi dotyczàce poszczególnych obwodów liczy∏y od kilku do
kilkunastu tomów. A˝ 22 cz´Êci liczy∏a ksi´ga obwodu donieckiego, 18 – charkow-
skiego, 15 – ∏ugaƒskiego, 14 – dniepropietrowskiego, natomiast trzy tomy ksi´gi
obwodu wo∏yƒskiego i tarnopolskiego, dwa – stanis∏awowskiego (iwanofrankow-
skiego)46. Jednak te dwa tomy z Podkarpacia obejmujà nazwiska ponad 26 tys.
osób, nie tylko Ukraiƒców, ale tak˝e Polaków i ˚ydów, którzy zgin´li na froncie,
zmarli z ran, nie powrócili z wojny47. Uzupe∏nieniem „Ksi´gi pami´ci” ma byç
„Ksi´ga ˝alu Ukrainy”, o której przygotowaniu zadecydowano w 1999 r., a która
zawieraç ma miliony nazwisk cywilnych mieszkaƒców Ukrainy poleg∏ych wskutek
dzia∏aƒ wojennych, podczas okupacji hitlerowskiej i na pracach przymusowych
w Niemczech. Czy ponad pó∏ wieku po zakoƒczeniu wojny mo˝liwe jest zestawie-
nie imiennego spisu ofiar – wydaje si´ wàtpliwe, tym bardziej ˝e ocena wczeÊniej-
szej „Ksi´gi pami´ci” jest niejednoznaczna. W spisach znalaz∏y si´ bowiem cz´sto
osoby niemieszkajàce na sta∏e w danym rejonie i obwodzie, a tylko w nieznanych

44 Najpe∏niejszy chyba przeglàd aktualnych badaƒ dotyczàcych tego okresu znaleêç mo˝na w publika-
cjach pokonferencyjnych: Ukraina w latach II wojny Êwiatowej oraz „Stronice wojennej historii Ukra-
iny”, serii wydawanej od 1997 r. Prób´ nowego spojrzenia na wydarzenia okresu 1941–1945 podjà∏
w kilku pracach oraz artyku∏ach zamieszczanych na ∏amach „Ukraiƒskiego Istorycznego ̊ urna∏u” My-
chaj∏o Kowal, zob. jego Ukrajina u Druhij switowij i We∏ykij Witczyznianij wijnach (1939–1945 rr.).
Sproba suczasnoho konceptualnoho baczennia, Kyjiw 1994 oraz Ukrajina 1939–1945. Ma∏owidomi
i neproczytani storinky istoriji, Kyjiw 1995.
45 I.T. MukowÊkyj, O.J. ¸ysenko, Zwytiaha i ˝ertownist’. Ukrajinci na frontach druhoji switowoji
wijny, Kyjiw 1996 (1997).
46 Bezsmertia. Knyha pamjati Ukrajiny 1941–1945, Kyjiw 2000, s. 5–7, 864.
47 Knyha pamjati Ukrajiny. Iwano-FrankiwÊka ob∏ast’, t. 1, Lwiw 1998, s. 26; t. 2, Lwiw 2001, s. 22.
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bli˝ej okolicznoÊciach zmobilizowane przez miejscowe komisariaty wojskowe.
W przypadku Zachodniej Ukrainy brakuje danych dotyczàcych zmobilizowanych
w latach 1940 i 1941 r. i poleg∏ych w pierwszych miesiàcach wojny niemiecko-
-radzieckiej Polaków, Ukraiƒców, ˚ydów i przedstawicieli innych narodowoÊci.
Niemniej te pora˝ajàce swà obj´toÊcià spisy poleg∏ych stojà wyraênie w sprzeczno-
Êci z kwestionowanymi ju˝ wczeÊniej przez historyków ukraiƒskich oficjalnymi da-
nymi o wysokoÊci strat poniesionych przez Zwiàzek Radziecki w walce z III Rze-
szà. Dane dotyczàce Ukrainy wydajà si´ zani˝one nawet dwuipó∏krotnie48.

Prób nowego spojrzenia doczeka∏ si´ tak˝e „z∏oty wrzesieƒ” 1939 r., a tak˝e
radziecka polityka na Zachodniej Ukrainie i Wo∏yniu, zarówno instalowanie tam
w∏adzy radzieckiej, sowietyzacja wszystkich dziedzin ˝ycia spo∏ecznego, jak i tra-
giczny epilog jej pierwszej fazy – zbrodnie NKWD na wi´êniach latem 1941 r.49

Z zagadnieƒ powojennych prócz prac poÊwi´conych przekszta∏ceniom socjali-
stycznym w tak zwanych zachodnich obwodach USRR oraz oporowi miejscowej
spo∏ecznoÊci pojawi∏y si´ publikacje dotyczàce polsko-ukraiƒskiego transferu
ludnoÊci w latach 1944–194650.

Zainteresowanie ukraiƒskim wysi∏kiem zbrojnym w czasie II wojny Êwiato-
wej nie omin´∏o tak˝e politycznie dra˝liwego problemu formowania i losów dy-
wizji SS „Ha∏yczyna”51. Najlepszà spoÊród publikacji, b´dàcà wynikiem szerokiej
kwerendy êród∏owej, choç niepozbawionà mankamentów, jest monografia An-
drija BolanowÊkiego wydana w 2000 r. we Lwowie52.

WÊród publikacji dotyczàcych w zasadzie okresu ju˝ powojennego, ale b´dà-
cych swoistym pendant do historii zmagaƒ militarnych, jest obszerna praca Ana-
tolija CzajkiwÊkiego poÊwi´cona jeƒcom niemieckim w niewoli radzieckiej, któ-
rzy przebywali i pracowali w USRR53.

G∏´bokie przemiany na Ukrainie spowodowa∏y zw∏aszcza w jej zachodniej
cz´Êci podj´cie tematu, który a˝ po lata osiemdziesiàte XX wieku, jeÊli by∏
w ogóle poruszany, podlega∏ zafa∏szowaniom i mistyfikacji – dzia∏alnoÊci ukraiƒ-

48 Bezsmertia..., s. 864.
49 B. Jarosz, Totalitarnyj re˝ym na zachidnoukrajinÊkych zemlach, 30–50-ti roky XX stolittia (isto-
ryko-polito∏ohicznyj aspekt), ¸uçk 1995; Kulturne ˝yttia w Ukrajini. Zachidni zemli. Dokumenty
i materia∏y, t. 1: 1939–1953, Kyjiw 1995; M.R. ¸ytwyn, O.I. ¸uçkyj, K.J. Naumenko, 1939.
Zachidni zemli Ukrajiny, Lwiw 1999; I. ¸uczakiwÊka, UkrajinÊka intelihencija zachidnich ob∏astej
w perszi roky radianÊkoji w∏ady (1939–1941 rr.), Drohobycz 1999; O. Romaniw, I. Feduszczak,
ZachidnoukrajinÊka trahedija 1941, Lwiw – Nju Jork 2002.
50 Deportaciji. Zachidni zemli Ukrajiny kincia 30-ch – poczatku 50-ch rr. Dokumenty, materia∏y,
spohady, t. 1: 1939–1945 rr., Lwiw 1996, t. 2: 1946–1947 rr., Lwiw 1998; Deportaciji ukrajinciw
ta polakiw: kineç 1939 – poczatok 50-ch rokiw. (Do 50-riczczia operaciji „Wis∏a”), red. J. S∏ywka,
Lwiw 1998; W. Serhijczuk, Deportacija polakiw z Ukrajiny. Newidomi dokumenty pro nasylnyçke
perese∏ennia bilszowyçkoju w∏adoju polÊkoho nase∏ennia z URSR w Polszczu w 1944–1946 rokach,
Kyjiw 1999; idem, Trahedija ukrajinciw Polszczi, Ternopil 1997; S. Tkaczow, PolÊko-ukrajinÊkyj
transfer nase∏ennia 1944–1946 rr. Wyse∏ennia polakiw z Ternopila, Ternopil 1997; O.W. Bucko,
Ukraina–Polsza: migracyonnyje processy 40-ch godow, Kijew 1997.
51 T. Hunczak, U mundyrach woroha, Kyjiw 1993; UkrajinÊka dywizija „Ha∏yczyna”. Istoryko-pu-
blicystycznyj zbirnyk, red. M. S∏aboszpyçkyj, W. Stecenko, Kyjiw–Toronto 1994.
52 A. BolanowÊkyj, Dywizija „Ha∏yczyna”. Istorija, Lwiw 2000.
53 A.S. Czajkowskij, Plen. Za czu˝yje i swoi griechi. Wojennoplennyje i intiernirowannyje w Ukra-
inie 1939–1953 gg., Kijew 2002. Zob. te˝ niewielki obj´toÊciowo zbiór dokumentów: W. Serhij-
czuk, Nowitnia katorha. WijÊkowopo∏oneni ta internowani Druhoji switowoji w URSR, Kyjiw 2001.
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skiego ruchu nacjonalistycznego podczas II wojny Êwiatowej, jego walki z w∏a-
dzami radzieckimi, okupantem niemieckim oraz ludnoÊcià polskà, a tak˝e repre-
sji radzieckiego aparatu bezpieczeƒstwa wobec ukraiƒskiego podziemia niepod-
leg∏oÊciowego54. Poczàtkowo w niewielkim stopniu te fascynacje historyków
i publicystów oraz znacznej cz´Êci miejscowej spo∏ecznoÊci ukraiƒskiej znajdowa-
∏y oddêwi´k i zrozumienie w innych cz´Êciach kraju. W pierwszej po∏owie lat
dziewi´çdziesiàtych prymat oÊrodków wydawniczych i naukowych na zachodzie
Ukrainy by∏ pod tym wzgl´dem bezdyskusyjny. Przeglàd publikacji mo˝e mieç
charakter jedynie selektywny, wyrywkowy, gdy˝ wed∏ug niepe∏nych ocen tylko
na Ukrainie w latach 1991–1998 ukaza∏o si´ co najmniej (wliczajàc publicystyk´
prasowà) 1250 tekstów poÊwi´conych dziejom ukraiƒskiego ruchu nacjonali-
stycznego od lat dwudziestych po pi´çdziesiàte XX wieku55.

WczeÊniejszy brak mo˝liwoÊci prowadzenia badaƒ nad dziejami OUN i UPA
z jednej strony, a z drugiej zapotrzebowanie na niezafa∏szowanà wiedz´ o prze-
sz∏oÊci spowodowa∏y, ˝e pierwszym etapem poznawania historii sta∏o si´ jej od-
k∏amywanie poprzez udost´pnienie dorobku diaspory ukraiƒskiej w tej dziedzi-
nie. Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych ponownie wydawano na Ukrainie przez
d∏ugi czas podstawowe i jedyne opracowania dziejów OUN i UPA – mi´dzy inny-
mi Petro Mirczuka i Myko∏y ¸ebedzia56. Dla swoistej ideowej równowagi pojawi-
∏o si´ tak˝e „krajowe” wydanie wspomnieƒ konkurenta banderowskiego od∏amu
OUN – przywódcy „Poliskiej Siczy” Tarasa Bulby-Borowcia57. We Lwowie podj´-
to ambitnà inicjatyw´ reedycji „Litopysu UPA”, niezwykle wa˝nego wydawnictwa
êród∏owego do historii zbrojnej dzia∏alnoÊci Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii w la-
tach 1940–1950. Oprócz wznowieƒ literatury o charakterze propagandowym58

54 W historiografii ukraiƒskiej cz´sto u˝ywa si´ ogólnego okreÊlenia „ruch narodowowyzwoleƒczy”
dla oznaczenia dzia∏alnoÊci Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów – obu od∏amów, kierowanych
przez Andrija Melnyka i Stepana Bander´, oraz ich formacji zbrojnych, a zw∏aszcza Ukraiƒskiej Po-
wstaƒczej Armii oraz Ukraiƒskiej Narodowej Samoobrony (pod tà nazwà w 1943 r. wyst´powa∏y
oddzia∏y zbrojne OUN Bandery w Galicji Wschodniej). Zabieg ten pozwala na sugerowanie ogól-
nonarodowego charakteru walki UPA i zanegowanie poglàdu dostrzegajàcego w oddzia∏ach UPA
jedynie zbrojne rami´ (bojówk´) jednego – choç najsilniejszego – nurtu ruchu nacjonalistycznego,
którego wp∏ywy ogranicza∏y si´ do cz´Êci ziem zamieszkanych przez Ukraiƒców. Autor niniejszego
szkicu, zdajàc sobie spraw´ z kontrowersyjnoÊci pewnych terminów, pos∏uguje si´ najcz´Êciej okre-
Êleniami takimi, jak: ruch, struktury nacjonalistyczne, podziemie niepodleg∏oÊciowe lub nacjonali-
styczne jako synonimicznymi dla OUN-B i UPA w tzw. zachodnich obwodach Ukrainy (by∏ych Kre-
sach Wschodnich II Rzeczypospolitej).
55 S.I. Zdioruk, ¸.W. Hrynewycz, O.I. Zdioruk, Poka˝czyk publikacij pro dijalnist’ OUN ta UPA
(1945–1998 rr.), Kyjiw 1999.
56 P. Mirczuk, UkrajinÊka PowstanÊka Armija 1942–1952, Lwiw 1991; M. ¸ebed’, UPA. UkrajinÊka
PowstanÊka Armija. Jiji heneza, rist i diji u wyzwolnij borot’bi ukrajinÊkoho narodu za UkrajinÊku
Samostijnu Sobornu Der˝awu, cz. 1: Nimeçka okupacija Ukrajiny, Drohobycz 1993. Z pewnym
opóênieniem, dopiero w 1996 r., opublikowano tak˝e pochodzàcy z 1953 r. obszerny tekst Lwa
SzankowÊkiego o historii UPA: L. SzankowÊkyj, UkrajinÊka Powstancza Armija [w:] Istorija ukrajinÊ-
koho wijÊka (1917–1995)..., s. 482–695.
57 T. Bulba-Boroweç, Armija bez der˝awy, Lwiw 1993.
58 P. Po∏tawa, Chto taki banderiwci ta za szczo wony boriut’sia, Drohobycz 1991. Jest to reprint
podziemnej broszury „Petra Po∏tawy” (Petra Feduna) wydanej w 1950 r., a nast´pnie przedrukowa-
nej na Zachodzie. Dodatkowà ciekawostkà jest to, ˝e broszura w 1991 r. drukowana by∏a na Litwie
i nielegalnie (przed puczem Janajewa w sierpniu 1991 r.) sprowadzana na Ukrain´.
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czy quasi-historycznym59 publikowano tak˝e wspomnienia dzia∏aczy ukraiƒ-
skiego ruchu nacjonalistycznego, mi´dzy innymi Dmytra Kupjaka czy Jurija
Borcia60.

Opracowania powsta∏e na emigracji, choç bez wàtpienia cenne faktograficz-
nie, rysowa∏y wprawdzie przeciwstawny wobec dotychczasowego, jednak wcià˝
jednostronny obraz wydarzeƒ. Ich autorami czy redaktorami edycji êród∏owych
by∏y cz´sto osoby zwiàzane ideowo z ruchem nacjonalistycznym, nierzadko pe∏-
niàce w nim wa˝ne funkcje. Wyjàtkiem – ze wzgl´du na szerokie wykorzystanie
êróde∏ niemieckich – jest monografia Wo∏odymyra Kosyka o polityce niemieckiej
wobec Ukrainy w latach II wojny Êwiatowej, wydana pierwotnie po francusku,
której t∏umaczenie na Ukrainie pojawi∏o si´ w 1993 r.61 W warstwie interpre-
tacyjnej nie odbiega∏a ona od wi´kszoÊci innych prac opublikowanych na emi-
gracji. Powstajàce wówczas na Ukrainie opracowania dotyczàce historii ukraiƒ-
skiego ruchu nacjonalistycznego opiera∏y si´ przede wszystkim na literaturze
emigracyjnej62. Niemal wy∏àcznie z tych publikacji korzystali autorzy licznych ar-
tyku∏ów w prasie periodycznej, a nawet codziennej. WÊród tytu∏ów wydawanych
we Lwowie, w których zamieszczano takie materia∏y, by∏a zarówno „populistycz-
na, ksenofobiczno-konserwatywna” gazeta „Za wilnu Ukrajinu”, jak i tygodnik
lwowskiego Stowarzyszenia „Memoria∏” – „Pok∏yk sumlinnia”.

Próba poÊpiesznego wype∏nienia „bia∏ych stronic” ukraiƒskiej historii prowa-
dzi∏a jednak niejednokrotnie nie tylko do przywracania pami´ci o losach ludz-
kich, ale niekiedy przekszta∏ca∏a si´ w apologetyk´ ca∏ej formacji politycznej,
wszystkich jej dzia∏aƒ i metod. 

Po udost´pnieniu szerszym kr´gom czytelniczym niektórych polskich archi-
waliów63 kolejnym, niejako naturalnym etapem badaƒ nad ruchem nacjonali-
stycznym sta∏y si´ edycje niedost´pnych i niewprowadzonych dotychczas do
obiegu naukowego materia∏ów êród∏owych z archiwów poradzieckich. Kweren-
dy w archiwach obwodowych, zw∏aszcza w zespo∏ach w∏adz partyjnych, wyka-
za∏y, ˝e wÊród dokumentów niektórych komitetów obwodowych Komunistycz-
nej Partii (bolszewików) Ukrainy powinny znajdowaç si´ materia∏y dotyczàce
walki z nacjonalistycznym podziemiem ukraiƒskim, a zw∏aszcza niezwykle war-
toÊciowe, przesy∏ane do wiadomoÊci obwodowych instancji partyjnych sprawoz-
dania miejscowych zarzàdów NKWD (MWD) i NKGB (MGB). Niestety okaza-
∏o si´, ˝e poza Lwowem w archiwach obwodowych dokumenty te (ca∏e teczki)
zosta∏y przej´te przez SBU i sà niedost´pne dla historyków. W takiej sytuacji nad-
zwyczajnà wartoÊç majà udost´pnione materia∏y centralnych instancji partyjnych
przechowywane w Centralnym Paƒstwowym Archiwum Organizacji Spo∏ecz-
nych Ukrainy (Centralnyj der˝awnyj archiw hromadÊkych objednaƒ Ukrajiny)

59 P. Mirczuk, Stepan Bandera. Symwo∏ rewolucijnoji bezkrompromisowosty, Chmelnyçkyj 1992.
60 D. Kupjak, Spohady nerozstrilanoho, Lwiw 1993; J. Boreç, Z najkraszczymy, Kyjiw 1992.
61 W. Kosyk, Ukrajina i Nimeczczyna u druhij switowij wijni, Pary˝ – Nju Jork – Lwiw 1993.
62 Zob. np. O. Bahan, Nacionalizm i nacionalistycznyj ruch. Istorija ta ideji, Drohobycz 1994.
63 Szczególnà rol´ spe∏ni∏ tu Eugeniusz Misi∏o, który wyda∏ m.in. UPA w switli polÊkych dokumen-
tiw, t. 1: WijÊkowyj Sud Operatywnoji Hrupy „Wis∏a”, Toronto–Lwiw 1992 („Litopys UPA”, t. 22)
oraz zbiór dokumentów dotyczàcych akcji „Wis∏a”, opublikowany wczeÊniej po polsku, w przek∏a-
dzie na ukraiƒski.
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w Kijowie. Najcenniejsze sà dokumenty przechowywane w zespole Komitetu
Centralnego KP(b)U – mi´dzy innymi ÊciÊle tajne uchwa∏y Biura Politycznego
i KC KP(b)U dotyczàce strategii walki z OUN-UPA, a tak˝e gromadzona w tak
zwanej tajnej cz´Êci sektora specjalnego KC KP(b)U korespondencja, w której
znalaz∏y si´ materia∏y dotyczàce ukraiƒskiego podziemia oraz rezultatów akcji
zwalczania „bandytyzmu” prowadzonych przez radziecki aparat bezpieczeƒstwa
w zachodnich obwodach USRR. Korespondencja ta pozwala na odtworzenie za-
wartoÊci cz´Êci niedost´pnych materia∏ów z archiwów obwodowych. Wa˝ne
informacje na temat dzia∏alnoÊci OUN-UPA, zw∏aszcza na Wo∏yniu, zawierajà
meldunki i sprawozdania radzieckich oddzia∏ów partyzanckich, zgromadzone
w zespole Sztabu Ukraiƒskiego Ruchu Partyzanckiego.

Wydawnictwami êród∏owymi, w których szerzej uwzgl´dniono materia∏y ra-
dzieckich lokalnych i centralnych instancji partyjnych, by∏y dwa tomy Litopysu ne-
skorenoji Ukrajiny64. W wydanym w 1993 r. pierwszym tomie, liczàcym 800 stron,
znalaz∏y si´ mi´dzy innymi materia∏y partyjne ze zbiorów Paƒstwowego Archiwum
Obwodu Lwowskiego (Der˝awnyj archiw LwiwÊkoji ob∏asti), dotyczàce walki
z formacjami zbrojnymi ukraiƒskich nacjonalistów. Znacznà cz´Êç tomu (300 stron)
zaj´∏y relacje i wspomnienia opisujàce raczej jednak póêniejsze – wi´zienne i ze-
s∏aƒcze – losy autorów ni˝ ich dzia∏alnoÊç w OUN i UPA. Cennym uzupe∏nieniem
tomu by∏y pochodzàce, jak si´ wydaje, najcz´Êciej z prywatnych zbiorów zdj´cia
osób wzmiankowanych w tekstach. Drugi tom Litopysu zawiera∏ ju˝ znacznie bo-
gatszy zestaw dokumentów i materia∏ów z kijowskiego archiwum organizacji spo-
∏ecznych. Podobnie jak pierwszy tom Litopysu, równie˝ drugi oprócz przedruków
kilkunastu artyku∏ów prasowych zawiera obszerny dzia∏ relacji (osiemnaÊcie tek-
stów) oraz zestaw 443 fotografii.

W tym samym czasie wydawana si∏ami g∏ównie lwowskiego Êrodowiska histo-
rycznego seria „Ukraina w mynu∏omu” przynios∏a niezwykle interesujàce edycje
êród∏owe poÊwi´cone wybranym zagadnieniom z dziejów OUN-UPA w Galicji
Wschodniej. Kostiantyn Bondarenko opublikowa∏ w trzecim tomie tego wydaw-
nictwa mi´dzy innymi materia∏y na temat wspólnych dzia∏aƒ UPA i AK w rejo-
nie PrzemyÊla w 1945 r.65, jak równie˝ datowanà na 7 paêdziernika 1944 r.
„informacj´ specjalnà” naczelnika lwowskiego zarzàdu obwodowego NKGB
skierowanà do I sekretarza lwowskiego Komitetu Obwodowego KP(b)U Iwana
Hruszeçkiego, w której zosta∏y omówione zdobyte przez radzieckie s∏u˝by bez-
pieczeƒstwa dokumenty S∏u˝by Bezpieczeƒstwa (Sicherheitsdienst) i Policji Bez-
pieczeƒstwa (Sicherheitspolizei) we Lwowie dotyczàce kontaktów mi´dzy stronà
niemieckà a przedstawicielem OUN (ks. Iwanem Hryniochem)66. Orest Dziuban
i Taras Andrusyszyn wydali kilka innych dokumentów pochodzàcych z zasobów
lwowskiego archiwum obwodowego, mi´dzy innymi instrukcj´ UPA z 1944 r.,
informacj´ o nastrojach ludnoÊci ukraiƒskiej i polskiej, charakterystyk´ dzia∏al-
noÊci Ukraiƒskiego Centralnego Komitetu oraz sprawozdania dotyczàce walk
z formacjami UPA i rezultatów akcji deportacyjnej w obwodzie drohobyckim

64 Litopys neskorenoji Ukrajiny. Dokumenty, materia∏y, spohady, t. 1, Lwiw 1993, t. 2, Lwiw 1997.
65 K. Bondarenko, Swidczennia pro spilni diji UPA ta AK na PeremyÊkij zemli u 1945 r. [w:] Ukraji-
na w mynu∏omu, t. 3, Kyjiw–Lwiw 1993, s. 88–92.
66 Idem, Do pytania pro ukrajinÊko-nimeçki stosunky u 1944 roci [w:] ibidem, s. 68–87.

Najnowsze ukraiƒskie badania nad historià najnowszà

315



w 1947 r.67 W tomie siódmym Kostiantyn Bondarenko opublikowa∏ instrukcj´
Romana Szuchewycza z 1945 r. dla prowidnyków nadrejonów OUN, zachowanà
w odpisie w zbiorach by∏ego lwowskiego archiwum partyjnego68. Orest Dziuban za-
mieÊci∏ w tym samym tomie cztery dokumenty z lat 1945–1946 dotyczàce dzia∏al-
noÊci ounowskiego podziemia we Lwowie69. Specyficznym – choç cennym z wielu
wzgl´dów – materia∏em sà zamieszczone w trzecim tomie teksty i nuty 25 pieÊni
upowskich, w wi´kszoÊci zapisane przez Hryhorija Demjana w latach 1991–199270.

W 1994 r. do obiegu naukowego wprowadzone zosta∏y tak˝e inne materia∏y
êród∏owe przynoszàce wiele, cz´sto zaskakujàco du˝o, informacji zarówno
o dzia∏alnoÊci ukraiƒskiego podziemia, jak i zwalczajàcych je radzieckich oddzia-
∏ach partyzanckich. W drugim tomie pracy kijowskiego historyka Iwana Bi∏asa
Represywno-karalna systema w Ukrajini 1917–1953 opublikowane zosta∏y do-
kumenty z archiwów moskiewskich (by∏ego archiwum partyjnego oraz Paƒstwo-
wego Archiwum Federacji Rosyjskiej), w tym materia∏y Centralnego Sztabu
Ruchu Partyzanckiego oraz NKWD i MWD, mi´dzy innymi meldunki Wydzia∏u
do Walki z Bandytyzmem NKWD ZSRR o przebiegu i rezultatach walki z pod-
ziemiem nacjonalistycznym na Ukrainie zachodniej.

Dowodem zwi´kszonego zainteresowania równie˝ oÊrodka kijowskiego pro-
blematykà ukraiƒskiego ruchu nacjonalistycznego by∏ obszerny zbiór dokumen-
tów z archiwów kijowskich dotyczàcy OUN-UPA opublikowany w „UkrajinÊkym
istorycznym ˝urnale”71. Wyboru dokumentów dokonali Mychaj∏o Kowal, Roman
Pyrih, W. Hrynewycz, P. Medwedok. Poprzedzi∏ go szkic Mychaj∏y Kowala po-
Êwi´cony dzia∏alnoÊci OUN-UPA w okresie II wojny Êwiatowej72. Edycja êród∏o-
wa obejmowa∏a materia∏y proweniencji partyjnej, sprawozdania radzieckich od-
dzia∏ów partyzanckich, wreszcie dokumentacj´ niemieckà, która zosta∏a zdobyta
przez stron´ radzieckà w 1944 i 1945 r. Cz´Êç dokumentów niemieckich, jak
sprawozdania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i Policji Bezpieczeƒstwa z okupowanych te-
renów wschodnich (dost´pne na tak zwanych mikrofilmach aleksandryjskich),
by∏a ju˝ wczeÊniej publikowana, na przyk∏ad w serii „Litopys UPA”. W „Ukrajin-
Êkym istorycznym ˝urnale” tak˝e i póêniej zamieszczano materia∏y êród∏owe do-
tyczàce dziejów OUN lub UPA73.

67 O. Dziuban, Materia∏y do istoriji UPA [w:] ibidem, s. 43–54; T. Andrusyszyn, Piat’ dokumentiw
do istoriji nacionalno-wyzwolnoji borot’by na Lwiwszczyni (1944–1947 rr.) [w:] ibidem, s. 55–67.
68 K. Bondarenko, Szcze odyn dokument z czasiw borot’by UPA [w:] ibidem, t. 7, Kyjiw–Lwiw 1995,
s. 152–162.
69 O. Dziuban, Materia∏y do istoriji antybilszowyçkoho ruchu oporu u Lwowi 1945 – poczatku
1946 rr. [w:] ibidem, s. 163–179.
70 H. Demjan, Dwadciat’ pjat’ powstanÊkych piseƒ [w:] ibidem, t. 3, s. 10–42. Na marginesie mo˝-
na odnotowaç, ˝e tylko w latach 1990–1992 ukaza∏o si´ dziewi´ç zbiorów pieÊni UPA, po cz´Êci b´-
dàcych przedrukiem wydaƒ emigracyjnych i konspiracyjnych, a w 1997 r. t. 25 „Litopysu UPA”,
w którym na ponad 500 stronach zamieszczono ok. 600 pieÊni upowskich. 
71 OUN i UPA u druhij switowij wijni, „UkrajinÊkyj istorycznyj ˝urna∏” 1994, nr 2–6; 1995, nr 1–5.
72 M.W. Kowal, OUN-UPA: mi˝ „tretim rejchom” i stalinÊkym totalitaryzmom, ibidem 1994, nr 2–3,
s. 94–102.
73 S.W. Butko, A.W. Kentij, Na szlachu do zbrojnoho czynu, ibidem 1998, nr 4, s. 110–112; Instruk-
cija do perewedennia w ˝yttia ci∏osty dijalnosty OUN, ibidem, s. 112–114; I.K. Patrylak, WijÊkowi
p∏any OUN(b) u tajemnij Instrukciji Rewolucijnoho prowodu (traweƒ 1941 r.), ibidem 2000, nr 2,
s. 127–129; Borot’ba i dijalnist’ OUN pid czas wijny, ibidem, s. 129–137.
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Dokumentacja niemiecka, w której wiele miejsca zajmowa∏a dzia∏alnoÊç na-
cjonalistów ukraiƒskich i ich stosunek do III Rzeszy, sta∏a si´ szerzej dost´pna
dzi´ki czterotomowej publikacji Wo∏odymyra Kosyka74. Dokumenty i materia∏y
zamieszczono tu w wersji oryginalnej oraz w przek∏adzie na ukraiƒski, co jest
niewàtpliwie walorem tego zbioru.

Do po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych w niewielkim stosunkowo stopniu wyko-
rzystywane by∏y z∏o˝one w Centralnym Paƒstwowym Archiwum Wy˝szych Orga-
nów W∏adzy i Administracji Ukrainy (Centralnyj der˝awnyj archiw wyszczych
orhaniw w∏ady ta uprawlinnia Ukrajiny) materia∏y OUN i UPA. Po raz pierwszy
omówi∏ je jeszcze w 1992 r. Petro Kahuj75. Materia∏y i dokumenty ukraiƒskie-
go podziemia nacjonalistycznego znajdujà si´ w pi´ciu zespo∏ach, obejmujàcych
razem prawie siedemset teczek. Zawierajà one archiwalia zdobyte w latach czter-
dziestych przez oddzia∏y Wojsk Wewn´trznych NKWD oraz radzieckie s∏u˝by
bezpieczeƒstwa.

Do zespo∏ów tych si´gnà∏ szerzej w 1996 r. kijowski historyk Wo∏odymyr Ser-
hijczuk, zwiàzany ze Êrodowiskiem nacjonalistycznym. Opublikowa∏ zbiór zawie-
rajàcy êród∏a radzieckie (g∏ównie raporty radzieckich oddzia∏ów partyzanckich
operujàcych na Polesiu i Wo∏yniu), niemieckie – w tym znane i wczeÊniej ju˝ pu-
blikowane sprawozdania z okupowanych terenów wschodnich – oraz dokumen-
tacj´ wytworzonà przez struktury OUN i UPA76. Dziesi´ç z opublikowanych
wówczas dokumentów Serhijczuk zamieÊci∏ (bez wzmianki na ten temat) tak˝e
w 1998 r. w kolejnym obszernym, ponad 900-stronicowym tomie Desiat’ burem-
nych lit77, zawierajàcym 253 dokumenty przede wszystkim z lat 1944–1949;
liczba dokumentów z lat póêniejszych jest ju˝ znacznie skromniejsza i odzwier-
ciedla os∏abienie aktywnoÊci OUN i UPA na tak zwanej Zachodniej Ukrainie. Sà
to g∏ównie materia∏y przechowywane w by∏ym archiwum partyjnym w Kijowie
(obecnie Centralne Paƒstwowe Archiwum Organizacji Spo∏ecznych Ukrainy)
oraz dokumenty z kolekcji materia∏ów zdobycznych OUN-UPA w Centralnym
Paƒstwowym Archiwum Wy˝szych Organów W∏adzy i Administracji Ukrainy.
Uzupe∏nieniem zbioru jest kilkanaÊcie udost´pnionych autorowi „ujawnionych
dokumentów OUN z Podkarpacia”. Wydawnictwo to niestety nie spe∏nia wymo-
gów stawianych naukowym edycjom êród∏owym78.

W drugim zredagowanym przez Serhijczuka zbiorze zamieszczone zosta∏y
równie˝ materia∏y znajdujàce si´ prawdopodobnie w r´kach prywatnych. Istnie-
nie takich zasobów zasygnalizowa∏ ju˝ wczeÊniej Myko∏a Dubas w siódmym to-
mie pracy Ukrajina w mynu∏omu79. Scharakteryzowa∏ on zawartoÊç szczàtkowego
archiwum jednego z oddzia∏ów UPA dzia∏ajàcych w rejonie Lwowa, ukrywanego

74 Ukrajina w druhij switowij wijni u dokumentach. Zbirnyk nimeçkych archiwnych materialiw,
oprac. W. Kosyk, t. 1–4, Lwiw 1997–2000.
75 P. Kahuj, Materia∏y do istoriji UPA, OUN w fondach Centralnoho der˝awnoho archiwu wyszczych
orhaniw w∏ady ta uprawlinnia Ukrajiny [w:] Ukrajina w mynu∏omu, t. 3..., s. 7–9.
76 W. Serhijczuk, OUN-UPA w roky wijny. Nowi dokumenty i materia∏y, Kyjiw 1996.
77 Idem, Desiat’ buremnych lit. ZachidnoukrajinÊki zemli u 1944–1953 rr. Nowi dokumenty i ma-
teria∏y, Kyjiw 1998.
78 PodkreÊli∏ to tak˝e jeden z ukraiƒskich recenzentów pracy, Kostiantyn Bondarenko, „Ukrajina
moderna” 2000 nr 4/5, s. 488–491.
79 M. Dubas, Dokumenty z powstanÊkoho archiwu [w:] Ukrajina w mynu∏omu, t. 7..., s. 180–199.
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przez kilkadziesiàt lat i w 1991 r. przekazanego lwowskiemu Stowarzyszeniu
„Memoria∏”, i opublikowa∏ trzy spoÊród czterdziestu dokumentów. 

Serhijczuk, korzystajàc z zasobów centralnych archiwów ukraiƒskich, opubli-
kowa∏ kilka kolejnych wyborów êróde∏, opatrzonych krótkim wst´pem. Doty-
czy∏y one stosunku partyzantki radzieckiej do OUN-UPA80, dzia∏alnoÊci agentu-
ry i oddzia∏ów specjalnych NKWD-NKGB, sk∏adajàcych si´ z funkcjonariuszy
radzieckiego aparatu bezpieczeƒstwa i by∏ych cz∏onków OUN-UPA, podszywajà-
cych si´ pod oddzia∏y partyzantki nacjonalistycznej81, a tak˝e poprzedzonà ob-
szerniejszym szkicem publikacj´ êród∏owà poÊwi´conà „odnowieniu ukraiƒskie-
go paƒstwa w 1941 r.”82 Pojawienie si´ tej ostatniej publikacji nieprzypadkowo
powiàzane by∏o z szeÊçdziesiàtà rocznicà proklamowania rzàdu Jaros∏awa Steçki
we Lwowie. Rocznicowy charakter mia∏ te˝ niewielki zbiór materia∏ów i doku-
mentów opracowany przez Anatola Bedrija, sygnowany przez „Centrum Naro-
dowego Odrodzenia im. Stepana Bandery”83.

Fakt, ˝e znaczna cz´Êç materia∏ów archiwalnych dotyczàcych dziejów OUN
i UPA zachowa∏a si´ i przechowywana jest w archiwach ukraiƒskich, sk∏oni∏
historyków z diaspory i z Ukrainy do podj´cia publikacji nowej serii (tak zwanej
kijowskiej) „Litopysu UPA”. W sk∏ad Rady Redakcyjnej „Litopysu UPA”, wyda-
wanego pod patronatem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytutu Ukraiƒ-
skiej Archeografii i èrod∏oznawstwa im. M.S. HruszewÊkiego NAN Ukrainy,
Wydawnictwa Litopys UPA, G∏ównego Zarzàdu Archiwalnego przy Radzie Mini-
strów Ukrainy, Centralnego Paƒstwowego Archiwum Wy˝szych Organów W∏a-
dzy i Administracji Ukrainy i Paƒstwowego Archiwum Obwodu Rówieƒskiego
weszli: P. Sochaƒ, J. Sztendera, H. Boriak, J. Daszkewycz, W. Iwanenko, W. ¸o-
zyçkyj, R. Pyrih, P. Poticznyj, M. Ripeçkyj, J. Szapowa∏ i L. Jakowlewa. Pierwszy
tom ukaza∏ si´ jeszcze w 1995 r. Zawiera∏ przedruk wszystkich wydaƒ pism „Do
zbroji”, „Powstaneç” i „UkrajinÊkyj pereç”, a tak˝e Bojowy regulamin piechoty84.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje obszerny tom drugi zatytu∏owany Wo∏yƒ i Pole-
sie: UPA i zaplecze 1943–1944. Dokumenty i materia∏y, który zawiera olbrzy-
mi materia∏ faktograficzny85. Na 724 stronach znalaz∏o si´ 315 dokumentów,
w wi´kszoÊci pochodzàcych ze zbiorów archiwum obwodowego w Równem.
W tomie zamieszczone zosta∏y rozkazy i sprawozdania G∏ównego Dowództwa
UPA-Pó∏noc, okr´gów wojskowych „Zahrawa”, „Bohun”, „Turiw” i „Tiutiun-
nyk”. Poza dokumentami poszczególnych grup bojowych, oddzia∏ów i sztabów
znajdujà si´ tu tak˝e materia∏y zaplecza cywilnego, czyli struktur terenowych
OUN. Wa˝nym uzupe∏nieniem tomu sà zdj´cia (mi´dzy innymi czo∏owych dzia-

80 W. Serhijczuk, RadianÊki partyzany proty OUN-UPA, Kyjiw 2000.
81 Idem, Tawrujuczy wyzwolnyj prapor. Dijalnist’ ahentury ta specbojiwok NKWS-NKDB pid wy-
hladom OUN-UPA, Kyjiw 2002.
82 Widnowlennia ukrajinÊkoji der˝awy w 1941 roci. Nowi dokumenty i materia∏y, red. W. Serhij-
czuk, Kyjiw 2001. Oprócz dokumentów z archiwów ukraiƒskich Serhijczuk zamieÊci∏ tu tak˝e do-
kumenty ze zbiorów diaspory.
83 A. Bedrij, UkrajinÊka Der˝awa, widnowlena Aktom 30 czerwnia 1941 roku, Kyjiw 2001.
84 Wydannia Ho∏ownoho Komanduwannia UPA, Kyjiw–Toronto 1995 („Litopys UPA. Nowa se-
rija”, t. 1).
85 Wo∏yƒ i Polissia: UPA ta zapilla 1943–1944. Dokumenty i materia∏y, Kyjiw–Toronto 1999 („Lito-
pys UPA. Nowa serija”, t. 2).
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∏aczy OUN i UPA na Wo∏yniu), faksymile piecz´ci (na przyk∏ad grupy UPA „Za-
hrawa”) oraz schematy organizacyjne UPA-Pó∏noc w 1943 r. Wydawnictwo to
stanowiç mia∏o uzupe∏nienie opublikowanych w pierwszej serii „Litopysu UPA”
tomów poÊwi´conych dzia∏alnoÊci OUN-UPA, przynios∏o jednak w rzeczywisto-
Êci znacznie bogatszy, bardziej wszechstronny i wiarygodny obraz dzia∏alnoÊci
ukraiƒskiego podziemia w 1943 i na poczàtku 1944 r. Trzeci, wydany w 2001 r.
tom86 zawiera 199 dokumentów dyrektywnych (uchwa∏) Biura Politycznego KC
KP(b)U i Komunistycznej Partii Ukrainy dotyczàcych zwalczania zbrojnego pod-
ziemia nacjonalistycznego oraz kierowanych do najwy˝szych instancji partyjnych
notatek, sprawozdaƒ dotyczàcych mi´dzy innymi rezultatów walki z UPA i OUN.
W czwartym tomie zamieszczono 157 sprawozdaƒ w∏adz partyjnych i bezpie-
czeƒstwa z lat 1943–1945, zawierajàcych informacje o przebiegu walk z UPA
i OUN na tak zwanej Zachodniej Ukrainie87.

Równolegle ukazywa∏y si´ tomy pierwszej serii „Litopysu”, drukowane ju˝ na
Ukrainie. WÊród nich na uwag´ zas∏ugujà zw∏aszcza dwa tomy zawierajàce ma-
teria∏y i dokumenty o dzia∏alnoÊci UPA na obszarach Polski – na ziemi jaros∏aw-
skiej, przemyskiej i na ¸emkowszczyênie88.

Dope∏nieniem tej serii jest „Biblioteka Litopysu UPA”89 zainaugurowana
w 2000 r. wydaniem wspomnieƒ Jurija Stupnyçkiego90, syna pierwszego szefa
sztabu UPA p∏k. L. Stupnyçkiego. W jej ramach oprócz memuarystyki (w 2001 r.
ukaza∏ si´ kolejny tom wspomnieƒ91) publikowane sà tak˝e opracowania; warto
tu wymieniç ksià˝k´ lwowskiego historyka Wo∏odymyra Wjatrowycza Rajdy
UPA na terenach Czechos∏owacji92.

Obok tych publikacji êród∏owych ukazywa∏y si´ kolejne wspomnienia by∏ych
cz∏onków OUN-UPA, cz´sto nieograniczajàce si´ tylko do opisu ich losów
w podziemiu czy w szeregach oddzia∏ów partyzanckich, ale przynoszàce te˝
wstrzàsajàce relacje z pobytu w wi´zieniach i obozach radzieckich93.

Wydawcy „Litopysu UPA” otrzymali z zasobów archiwalnych S∏u˝by Bezpie-
czeƒstwa Ukrainy zaledwie jeden dokument, pozbawiony poza numerem strony

86 Borot’ba proty UPA i nacionalistycznoho pidpilla. Dyrektywni dokumenty CK Kompartiji Ukraji-
ny 1943–1959, Kyjiw–Toronto 2001 („Litopys UPA. Nowa serija”, t. 3).
87 Borot’ba proty UPA i nacionalistycznoho pidpilla. Informacijni dokumenty CK KP(b)U, obkomiw
partiji, NKWS-MWS, MDB-KDB 1943–1959, t. 1: 1943–1945, Kyjiw–Toronto 2002 („Litopys UPA.
Nowa serija”, t. 4).
88 UPA na Lwiwszczyni i Jaros∏awowszczyni. Spohady i dokumenty wojakiw UPA TW „Roztoczczia”
1943–1947, Toronto–Lwiw 2000 („Litopys UPA”, t. 31); Taktycznyj Widtynok UPA 26-j „¸emko”:
¸emkiwszczyna i Peremyszczyna, Toronto–Lwiw 2001 („Litopys UPA”, t. 33).
89 Wed∏ug zamierzeƒ redakcji „Biblioteka Litopysu UPA” publikowaç mia∏a zarówno „materia∏y i do-
kumenty do historii Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii”, jak i „stymulowaç i wydawaç prace o historii
Ukrainy tego okresu, a przede wszystkim o OUN i Ukraiƒskiej G∏ównej Radzie Wyzwoleƒczej”.
90 J. Stupnyçkyj, Spohady pro pere˝yte, Kyjiw 2000.
91 J. Hrycaj „Czornota”, P. Hrycaj, A rany ne hoji∏ysia. Spomyny „Czornoty”, Lwiw 2001.
92 W. Wjatrowycz, Rejdy UPA terenamy Czechos∏owaczczyny, Lwiw 2001.
93 Z bogatej literatury wspomnieniowej dotyczàcej w ca∏oÊci lub cz´Êciowo wskazanej tematyki wy-
mieniç mo˝na: D. Szumuk, Pere˝yte i peredumane. Spohady i rozdumy ukrajinÊkoho dysydenta-po-
litwjaznia z rokiw b∏ukaƒ i borot’by pid trioma okupacijami Ukrajiny (1921–1981 rr.), Kyjiw 1998;
J. Stachiw, Kriê tiurmy, pidpillia i kordony. Powist’ moho ˝yttia, Kyjiw 1995; K. Korol, Moja Ho∏ho-
fa, Czerniwci 2000; R. Zahorujko, Powernennia iz spraw˝nioho pek∏a, Drohobycz 1996; M. Andru-
siak, Hrani boliu, Ko∏omyja 1994; I. Hubka, U carstwi swawoli. Spohady, cz. 1, Lwiw 2000.
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jakichkolwiek innych informacji identyfikacyjnych (jak numer lub nazwa zespo-
∏u, numer inwentarza i teczki). Âwiadczy to o tym, ˝e w by∏ych archiwach KGB,
przej´tych przez SBU, znajduje si´ dokumentacja OUN i UPA – nie sposób jed-
nak do niej dotrzeç. Jedynymi archiwaliami udost´pnianymi przez SBU sà akta
sàdowe osób oskar˝onych o przynale˝noÊç do ukraiƒskiego ruchu nacjonalistycz-
nego, ale wy∏àcznie osób zrehabilitowanych94. By∏y one podstawowym êród∏em
dla przygotowywanych w zachodnich obwodach Ukrainy ksiàg Zrehabilitowani
przez histori´. Prace nad nimi zosta∏y podj´te na podstawie uchwa∏ Rady Mini-
strów Ukrainy z wrzeÊnia 1992 r. oraz grudnia 2000 r.95 Jeszcze w 2000 r. po-
jawi∏ si´ pierwszy tom poÊwi´cony represjonowanym w obwodzie iwanofran-
kowskim96. Niemal równoczeÊnie ukaza∏y si´ publikacje zawierajàce mi´dzy
innymi spisy osób represjonowanych z rejonu zborowskiego w obwodzie tarno-
polskim. Oprócz nazwisk osób skazanych za przynale˝noÊç do ukraiƒskiego ru-
chu nacjonalistycznego mo˝na tam jednak znaleêç tak˝e dane deportowanych
w lutym 1940 r.97

Z pewnym opóênieniem w stosunku do edycji êród∏owych zacz´∏y si´ poja-
wiaç opracowania – poczàtkowo o charakterze przyczynkarskim, o stosunkowo
niewielkiej obj´toÊci, z czasem nawet monografie poÊwi´cone wielu aspektom
dzia∏alnoÊci ukraiƒskiego podziemia nacjonalistycznego w latach czterdziestych
i pi´çdziesiàtych XX wieku. Jednà z pierwszych prób podsumowania badaƒ nad
OUN-UPA by∏ wydany w 1992 r. tom, który zawiera∏ materia∏y konferencji zor-
ganizowanej z okazji pi´çdziesiàtej rocznicy powstania UPA98.

WÊród publikacji w sposób ca∏oÊciowy omawiajàcych histori´ OUN oraz
UPA na plan pierwszy wysuwa si´ obszerna monografia w szeÊciu tomach (∏àcz-
nie 1300 stron) autorstwa Anatolija Kentija, wydana w Êladowym nak∏adzie
(200–300 egzemplarzy) przez Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy99. Kentij, w latach dziewi´çdziesiàtych pracownik naukowy Centralnego
Paƒstwowego Archiwum Organizacji Spo∏ecznych Ukrainy, w swojej pracy od-

94 Zob. uwagi Romana Henety zamieszczone w jego artykule o podziemnym ruchu studenckim we
Lwowie na prze∏omie lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych XX w.: R. Heneta, Pidpilnyj studentÊkyj
ruch u Lwowi w druhij po∏owyni 40-ch – na poczatku 50-ch rokiw XX st. (na materia∏ach Archiwu
uprawlinnia S∏u˝by bezpeky Ukrajiny u LwiwÊkij ob∏asti ta Der˝awnoho archiwu LwiwÊkoji ob∏a-
sti), Lwiw 2000 („Wisnyk LwiwÊkoho uniwersytetu. Serija istoryczna”, t. 35/36), s. 614.
95 Uchwa∏a nr 530 z 11 wrzeÊnia 1992 r. Pro pidhotowku i wypusk seriji knyh „Reabilitowani isto-
rieju” oraz nr 1867 z 20 grudnia 2000 r. Pro zatwerd˝ennia kompleksnoji prohramy poszuku i wpo-
riadkuwannia pochowaƒ ˝ertw wijny ta politycznych represij.
96 Reabilitowani istorieju, t. 1: Ko∏omyjÊkyj i KosiwÊkyj rajony, Iwano-FrankiwÊk 2000, t. 2: Misto
Iwano-FrankiwÊk, BohorodczanÊkyj, WerchowynÊkyj, NadwirnianÊkyj rajony, Iwano-FrankiwÊk 2001,
t. 3: Misto Iwano-FrankiwÊk, BohorodczanÊkyj, WerchowynÊkyj, NadwirnianÊkyj rajony, Iwano-
-FrankiwÊk 2002. ¸àcznie zawarto tu informacje o 11 tys. represjonowanych.
97 Neskorena Zboriwszczyna, t. 1, Ternopil 2001.
98 UkrajinÊka PowstanÊka Armija i nacionalno-wyzwolna borot’ba w Ukrajini u 1940–1950 rr.
Materia∏y WseukrajinÊkoji naukowoji konferenciji 25–26 serpnia 1992 r., Kyjiw 1992.
99 A.W. Kentij, UkrajinÊka wijÊkowa orhanizacija (UWO) w 1920–1928 rr. Korotkyj narys, Kyjiw 1998;
idem, Narysy istoriji Orhanizaciji ukrajinÊkych nacionalistiw (1929–1941 rr.), Kyjiw 1998; idem, Na-
rysy istoriji Orhanizaciji ukrajinÊkych nacionalistiw w 1941–1942 rr., Kyjiw 1999; idem, UkrajinÊka po-
wstanÊka armija w 1942–1943 rr., Kyjiw 1999; idem, UkrajinÊka powstanÊka armija w 1944–1945 rr.,
Kyjiw 1999; idem, Narys borot’by OUN-UPA w Ukrajini (1946–1956 rr.), Kyjiw 1999.
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wo∏a∏ si´ do bogatego zestawu materia∏ów z tego˝ archiwum oraz Centralnego
Paƒstwowego Archiwum Wy˝szych Organów W∏adzy i Administracji Ukrainy,
Paƒstwowego Archiwum Obwodu Rówieƒskiego i w mniejszym stopniu tak˝e
do dokumentacji z Paƒstwowego Archiwum SBU. Niestety powa˝nym manka-
mentem monografii Kentija jest pomini´cie – w i tak obszernej kwerendzie
– zbiorów emigracyjnych, a tak˝e dokumentacji przechowywanej poza granica-
mi Ukrainy – w Rosji, Polsce, Niemczech, Czechach. Zaletà pracy, której zasad-
nicze tezy zbie˝ne sà z twierdzeniami grupy roboczej Komisji do spraw Zbadania
Dzia∏alnoÊci OUN-UPA opublikowanymi w 2000 r. we Wnioskach wst´pnych (na
pracach Kentija wnioski te w znacznej mierze by∏y oparte), jest obszerne wyko-
rzystanie dokumentacji podziemia nacjonalistycznego znajdujàcej si´ w archi-
wach ukraiƒskich. Autor pokusi∏ si´ tak˝e o zweryfikowanie powszechnie funk-
cjonujàcych w historiografii opinii, mi´dzy innymi dotyczàcych rozmiarów walk
partyzanckich UPA w 1943 r., sformu∏owanych jeszcze przez historyków wywo-
dzàcych si´ z szeregów OUN-UPA. Na podobnej bazie êród∏owej oparta jest te˝
praca tragicznie zmar∏ego w 2002 r. lwowskiego historyka Jurija Kyryczuka, wy-
ró˝niajàca si´ bogactwem faktograficznym100. Niestety, nie zosta∏o wydanych kil-
ka interesujàcych dysertacji doktorskich, w tym praca Kostiantyna Bondarenki
na temat politycznych i wojskowych aspektów dzia∏alnoÊci ukraiƒskich nacjona-
listów w latach 1939–1945, przygotowana jeszcze w 1997 r.101

Niezwykle przydatnym wydawnictwem, wype∏niajàcym choç w cz´Êci istnie-
jàcà luk´, okaza∏ si´ krótki informator o Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii opraco-
wany przez Petra Sodola i wydany w 1994 r.102 Aktywne pozostawa∏y tak˝e
oÊrodki nacjonalistyczne na Ukrainie, zarówno melnykowski, jak i banderowski,
z których inicjatywy w latach dziewi´çdziesiàtych wydawano zbiory artyku∏ów,
wspomnienia itp.103

WÊród prób ca∏oÊciowego uj´cia nale˝a∏oby odnotowaç wspólnà inicjatyw´
Êrodowisk polskich i ukraiƒskich – cykl seminariów poÊwi´conych stosunkom
mi´dzy oboma narodami w okresie II wojny Êwiatowej. W wydanych dotych-
czas po ukraiƒsku czterech tomach znalaz∏y si´ teksty historyków z ¸ucka,
Lwowa i Kijowa poruszajàce problematyk´ ukraiƒskiego ruchu niepodleg∏o-
Êciowego na Ukrainie Zachodniej, ukraiƒskiej samoobrony (w tym oddzia∏ów

100 J. Kyryczuk, Narysy z istoriji ukrajinÊkoho nacionalno-wyzwolnoho ruchu 40–50 rokiw XX sto-
littia, Lwiw 2000.
101 K. Bondarenko, Dijalnist’ Orhanizaciji UkrajinÊkych Nacionalistiw naperedodni ta pid czas Dru-
hoji switowoji wijny (1938–1945 rr.). Politycznyj ta wijÊkowyj aspekty. Nie zosta∏a tak˝e, poza
autoreferatem, wydana dysertacja I. Patrylaka Dijalnist’ ukrajinÊkych nacionalistiw (banderiwciw)
u 1940–1942 rokach (wijÊkowyj aspekt), przygotowana w Kijowie w 2001 r.
102 P. Sodol, UkrajinÊka Powstancza Armija 1943–49. Dowidnyk, Nju Jork 1994. Wbrew danym za-
mieszczonym na stronie tytu∏owej praca drukowana by∏a w Tarnopolu. Podstaw´ êród∏owà do opra-
cowania biogramów czo∏owych dzia∏aczy UPA stanowi∏y zbiory emigracyjne, a tak˝e materia∏y z archi-
wów ukraiƒskich. W 1995 r. ukaza∏ si´ drugi informator o UPA, równie˝ autorstwa Petra Sodola.
103 Np. ˚yttiewyj szlach ta polityczna dijalnist’ Ja. Steçka, Kyjiw 1996; „Lew i Darija Rebety wydatni
dijaczi ukrajinÊkoho nacionalno-wyzwolnoho ruchu”. Materia∏y naukowoji konferenciji 04.10.97 r.,
Kyjiw 1997; Z. Knysz, Stanowlennia OUN, Kyjiw 1994; „Na zow Kijewa”. Zbirnyk stattej, spoha-
diw i dokumentiw, Kyjiw 1993, OUN. Mynu∏e i majbuttia, Kyjiw 1993. Regularnie artyku∏y na te-
mat przesz∏oÊci ruchu nacjonalistycznego publikowane sà w piÊmie „Wyzwolnyj Szlach”.
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melnykowskich) oraz ukraiƒskiej myÊli politycznej wobec zagadnienia polskie-
go w latach II wojny Êwiatowej104.

To ostatnie zagadnienie zasygnalizowane przez Wo∏odymyra Trofymowycza
znalaz∏o swoje rozwini´cie w pracy Anatolija Rusnaczenki poÊwi´conej ukraiƒ-
skiej myÊli spo∏eczno-politycznej w latach 1940–1980105. Ponad po∏ow´ tej pu-
blikacji (180 stron) zajmuje prezentacja „myÊli politycznej ukraiƒskiego ruchu
wyzwoleƒczego w latach 1940–1950”, to jest koncepcji politycznych OUN
i UPA. Jej dope∏nieniem jest monografia poÊwi´cona ruchowi narodowowyzwo-
leƒczemu na Ukrainie (80 proc. obj´toÊci ksià˝ki) oraz narodowym ruchom opo-
ru na Bia∏orusi i w paƒstwach ba∏tyckich w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych
XX wieku106. 

Lata dziewi´çdziesiàte XX wieku przynios∏y te˝ kolejne publikacje na temat
ruchu nacjonalistycznego na poczàtku II wojny Êwiatowej. W 1997 r. we Lwowie
Wo∏odymyr Kosyk opublikowa∏ wybór dokumentów dotyczàcych okolicznoÊci
roz∏amu w OUN na frakcj´ melnykowskà (OUN-M) i banderowskà (OUN-B)107.
Publikacja ta nawiàzywa∏a zapewne do wydanej w 1996 r. niezwykle krytycznej
wobec zwolenników Stepana Bandery w OUN pracy Petra Ba∏eja108. Uwag´
historyków przykuwajà te˝ inne dramatyczne wydarzenia lat 1941–1942 – wal-
ka partyzancka przeciwko w∏adzom radzieckim w 1941 r.109 i dzia∏ania for-
macji ukraiƒskich walczàcych na froncie wschodnim po stronie niemieckiej.
Szlakowi bojowemu batalionów „Nachtigall” i „Roland” poza wspomnieniami
Myros∏awa Kalby110 poÊwi´cona jest praca I. Patrylaka111, a dziejom kurenia

104 W. Serhijczuk, UkrajinÊkyj nacionalnyj samostijnyçkyj ruch u Zapadnij Ukrajini w 1939–1945
rr. [w:] Ukrajina–Polszcza: wa˝ki pytannia. Materia∏y II mi˝narodnoho seminaru istorykiw „Ukra-
jinÊko-polÊki widnosyny w 1918–1947 rokach” Warszawa, 22–24 trawnia 1997, Warszawa 1997,
s. 67–85; K. Bondarenko, Dijalnist’ ukrajinÊkych zahoniw samooborony na Wo∏yni, Bukowyni ta
u Ha∏yczyni w roky Druhoji switowoji wijny [w:] Ukrajina–Polszcza: wa˝ki pytannia. Materia∏y
III mi˝narodnoho seminaru istorykiw „UkrajinÊko-polÊki stosunky pid czas Druhoji switowoji wijny”,
¸uck, 20–22 trawnia 1998, Warszawa 1998, s. 15–31; W. Trofymowycz, UkrajinÊka polityczna
dumka w Zachodnij Ukrajini szczodo polÊkoji prob∏emy w roky Druhoji switowoji wijny [w:] Ukra-
jina–Polszcza: wa˝ki pytannia. Materia∏y IV mi˝narodnoho seminaru istorykiw „UkrajinÊko-polÊki
widnosyny pid czas Druhoji switowoji wijny”, Warszawa, 8–10 ˝owtnia 1998 roku, Warszawa
1999, s. 237–254.
105 A. Rusnaczenko, Rozumom i sercem. UkrajinÊka suspilno-polityczna dumka 1940–1980-ch ro-
kiw, Kyjiw 1999.
106 Idem, Narod zburenyj. Nacionalno-wyzwolnyj ruch w Ukrajini i nacionalni ruchy oporu w Bi∏o-
rusiji, ¸ytwi, ¸atwiji, Estoniji u 1940–50-ch rokach, Kyjiw 2002.
107 W. Kosyk, Rozko∏ OUN (1939–1940). Zbirnyk dokumentiw, Lwiw 1997. W 1999 r. ukaza∏o si´
we Lwowie drugie, poprawione i uzupe∏nione wydanie tej pracy.
108 P. Ba∏ej, Fronda Stepana Bandery w OUN 1940 r. Pryczyny i naslidky, Kyjiw 1996.
109 I.K. Patrylak, Nacionalistycznyj partyzanÊkyj ruch na terytoriji Zachidnoji Ukrajiny wlitku 1941 r.,
„UkrajinÊkyj istorycznyj ˝urna∏” 2000, nr 4, s. 113–119; idem, WijÊkowotworczi zachody OUN(B)
u ∏ypni-weresni 1941 r., ibidem 2001, nr 4, s. 126–139.
110 M. Kalba, My prysiaha∏y Ukrajini. DUN 1941–1943, Lwiw 1999. Ksià˝ka ta sk∏ada si´ z dwóch
cz´Êci, w drugiej majàcej charakter opracowania autor polemizuje z zarzutami pod adresem ˝o∏nie-
rzy batalionów „Nachtigall” i „Roland” o udzia∏ w mordzie profesorów polskich we Lwowie w lip-
cu 1941 r. Kalba omawia t´ kwesti´ równie˝ w swej wydanej po polsku w 1995 r. w Detroit nie-
wielkiej ksià˝ce Nachtigall. Ukraiƒski batalion.
111 I.K. Patrylak, Lehiony UkrajinÊkych Nacionalistiw (1941–1942). Istorija wynyknennia ta dijalno-
sti, Kyjiw 1999.
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bukowiƒskiego – wydana w Czerniowcach w 1995 r. ksià˝ka Andrija Dudy
i Wo∏odymyra Staryka112. Niezwykle wa˝ny problem – dzia∏alnoÊç OUN-B na
Wo∏yniu w latach 1941–1943 r., przedstawia opracowanie Ha∏yny Starodubeç,
odwo∏ujàce si´ nie tylko do literatury przedmiotu, ale tak˝e do êróde∏ archiwal-
nych, rekomendowane notabene jako pomoc naukowa dla wyk∏adowców i stu-
dentów wy˝szych uczelni113.

W 2000 r. ukaza∏a si´ monografia Ukraiƒskiej G∏ównej Rady Wyzwoleƒczej
(UHWR) napisana przez O∏eksandra Panczenk´114. Na jej wartoÊç wp∏ywa jed-
nak ograniczenie bazy êród∏owej do oficjalnych wydawnictw Rady oraz publi-
kowanych ju˝ wspomnieƒ i opracowaƒ. Rok póêniej wydany zosta∏ przez tego
samego autora wybór dokumentów i materia∏ów Rady, jej zagranicznego przed-
stawicielstwa oraz tak zwanego Êrodowiska UHWR (kierowanego przez Jewhe-
na Stachiwa) z lat 1944–1999115.

Historycy z kr´gu wspó∏pracowników kwartalnika „Z archiwiw WCzK,
HPU, NKWD, KHB” zaj´li si´ problematykà organizacji i dzia∏alnoÊci S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa OUN116. Bardzo interesujàca wydaje si´ te˝ analiza sk∏adu oso-
bowego oraz metod dzia∏alnoÊci referentury SB „Zachód-Karpaty” dokonana na
podstawie zdobytych przez radzieckie organy bezpieczeƒstwa i przechowywa-
nych w ich archiwach oryginalnych materia∏ów ukraiƒskiego podziemia117.
W ostatnim okresie zwi´kszone zainteresowanie wzbudzajà próby rozciàgni´cia
przez OUN wp∏ywów na wschodnie obszary Ukrainy. PoÊwi´cona temu zosta∏a
praca Wo∏odymyra NikolÊkiego o dzia∏alnoÊci OUN-B w Donbasie118 oraz arty-
ku∏ A.W. Skorobohatowa przybli˝ajàcy dramatyczne losy dzia∏aczy banderow-
skiego i melnykowskiego od∏amu OUN w Charkowie119. Obie prace odwo∏ujà
si´ g∏ównie do udost´pnionych przez SBU akt spraw karnych przeciwko cz∏on-
kom i sympatykom OUN sàdzonym po ponownym zaj´ciu wschodniej Ukrainy
przez w∏adze radzieckie. Praca NikolÊkiego zawiera dodatkowo tak˝e niepubli-
kowane nigdzie wczeÊniej dane na temat represji wobec osób podejrzewanych
o wspó∏prac´ z nacjonalistycznym podziemiem w latach 1944–1946 na ca∏ym

112 A. Duda, W. Staryk, BukowinÊkyj Kuriƒ w bojach za ukrajinÊku der˝awnist’ 1918, 1941, 1944,
Czerniwci 1995.
113 H.M. Starodubeç, OUN(b) w ukrajinÊkomu nacionalno-wyzwolnomu rusi na Wo∏yni w roky
Druhoji switowoji wijny (1941–1943 rr.), Ternopil 2002.
114 O. Panczenko, UkrajinÊka Ho∏owna Wyzwolna Rada, wst´p M. Prokop, ¸ochwicia 2000.
115 UkrajinÊka Ho∏owna Wyzwolna Rada – ZP UHWR – HS ZS UHWR – Seredowyszcze UHWR
(dokumenty, informaciji, s∏ownyk imen), oprac. O. Panczenko, Hadiacz 2001. 
116 D. Wiedieniejew, W. Jehorow, Mecz i tryzub. Notatky do istoriji S∏u˝by bezpeky Orhanizaciji
UkrajinÊkych Nacionalistiw, „Z archiwiw WCzK, HPU, NKWD, KHB” 1998, nr 1/2, s. 365–389;
Prodow˝enija, ibidem 2000, nr 2/4, s. 485–503.
117 W. Jefymenko, Kadrowyj sk∏ad specialnoho pidrozdi∏u OUN(b). Sproba analizu, ibidem 1999, nr 1/2,
s. 443–454; idem, Taktyka i metody roboty praciwnykiw specialnoho pidrozdi∏u OUN(B), ibidem
2000, nr 2/4, s. 504–514; idem, Orhanizacija dijalnosti specpidrozdi∏u OUN(B) na zachidnoukra-
jinÊkych zemliach pislia druhoji switowoji wijny, ibidem 2001, nr 2, s. 502–519.
118 W.M. NikolÊkyj, Pidpilla OUN(b) u Donbasi, Kyjiw 2001. Ta wydana w 200 egzemplarzach pra-
ca powsta∏a „na zamówienie grupy roboczej przygotowujàcej wnioski historyczne o dzia∏alnoÊci
OUN-UPA”.
119 A.W. Skorobohatow, OUN u Charkowi za czasiw okupaciji (1941–1943 rr.), „UkrajinÊkyj isto-
rycznyj ˝urna∏” 1999, nr 6, s. 81–88.
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obszarze Ukrainy, w tym tak˝e o wydanych w 1944 r. wyrokach za przynale˝noÊç
do OUN.

Cenne informacje o dzia∏alnoÊci lokalnych struktur podziemia nacjonalistycz-
nego, walkach oddzia∏ów partyzanckich, a tak˝e represjach radzieckich spotkaç
mo˝na w wydawanych licznie ksià˝kach poÊwi´conych dziejom poszczególnych
miejscowoÊci i regionów120. Niektórzy historycy ogniskujà swoje badania na spra-
wach bardziej szczegó∏owych, wycinkowych. W 1995 r. w Tarnopolu ukaza∏a si´
niewielka praca o bifonach, znakach pieni´˝nych u˝ywanych przez OUN i UPA121.

O tym, ˝e przy rozpatrywaniu problematyki ukraiƒskiego podziemia nacjona-
listycznego nie sà pomijane zagadnienia dotyczàce relacji polsko-ukraiƒskich
i stosunku OUN-UPA do ludnoÊci polskiej na po∏udniowo-wschodnich kresach
II Rzeczypospolitej, Êwiadczà mi´dzy innymi publikacje Ihora Iljuszyna122. Autor
si´gnà∏ w nich zarówno do materia∏ów polskiego podziemia z archiwów pol-
skich, jak i do archiwaliów ukraiƒskich, radzieckich oraz niemieckich i na ich
podstawie przedstawi∏ okolicznoÊci wybuchu i przebieg krwawego konfliktu na
Wo∏yniu, w Galicji Wschodniej i na wschodnich obszarach obecnej Polski. Rela-
cje polsko-ukraiƒskie na Tarnopolszczyênie, w tym tak˝e akcje UPA skierowane
przeciwko ludnoÊci polskiej w latach 1943–1945, zosta∏y poruszone zarówno
w pracy o Armii Krajowej w tym rejonie123, jak i w opracowaniu Serhija Tka-
czowa o wysiedleniu ludnoÊci polskiej z obwodu tarnopolskiego w latach
1944–1946124.

Zainteresowanie nie tylko czytelników, ale tak˝e badaczy budzili przywódcy
ruchu nacjonalistycznego. Oprócz przedruków wydawnictw emigracyjnych, po-
Êwi´conych na przyk∏ad zabójstwu oraz procesowi mordercy Stepana Bandery125,
pojawi∏a si´ równie˝ – choç, jak si´ zdaje, niespe∏niajàca wymogów naukowej
obiektywnoÊci – biografia przywódcy OUN-B126 oraz niewielki szkic poÊwi´cony
tragicznym losom jego najbli˝szej rodziny127. Swojej biografii doczeka∏ si´ Myko∏a
¸ebed’, a kilku tekstów Lew Rebet, Jaros∏aw Steçko, Myros∏aw Prokop i Roman

120 Dane o uczestnikach walk partyzanckich UPA i ofiarach radzieckich represji zob. np. ˚owkiwsz-
czyna. Istorycznyj narys, t. 1, ˚owkwa–Lwiw–Baltimor 1994, s. 202–205, 208–210, 219–220,
226–230, 232–236, 242–244, 249–281; B.O. Kohucz, O.¸. Sas, Narysy z istoriji se∏a Pawe∏cza
(Pawliwky) Tysmenyçkoho rajonu Iwano-FrankiwÊkoji ob∏asti, Iwano-FrankiwÊk 1997, s. 48–52,
68–110; M. Chawluk, Otynija. Istoryczny narysy, Ko∏omyja 1998, s. 75–87.
121 O. Hajdaj, B. ChawariwÊkyj, Bifony, Ternopil 1995.
122 I.I. Iljuszyn, OUN–UPA i ukrajinÊke pytannia w roky druhoji switowoji wijny (w switli polÊkych
dokumentiw), Kyjiw 2000; idem, Protystojannia UPA i AK (Armiji Krajowoji) w roky Druhoji swi-
towoji wijny na tli dijalnosti polÊkoho pidpilla w Zachidnij Ukrajini, Kyjiw 2001. Ksià˝ki te zosta∏y
wydane w ramach pracy grupy roboczej utworzonej przez Komisj´ do spraw Zbadania Dzia∏alnoÊci
OUN i UPA.
123 O. Hajdaj, B. ChawariwÊkyj, W. Chanas, Chto po˝aw „Buriu”? Armija Krajowa na Ternopilli
1941–1945 rr., Ternopil 1996.
124 S. Tkaczow, op. cit., s. 98–122 (rozdzia∏ poÊwi´cony dzia∏aniom OUN-UPA przeciwko polskiej
ludnoÊci obwodu).
125 Wbiwstwo Stepana Bandery, Lwiw 1993; MoskowÊki wbywci Bandery pered sudom. Zbirka ma-
terialiw, red. D. CzajkiwÊkyj, Drohobycz 1993.
126 P. Du˝yj, Stepan Bandera – symwo∏ naciji. Eskiznyj narys pro ˝yttia i dijalnist’ Prowidnyka OUN,
t. 1–2, Lwiw 1996–1997.
127 P. Arsenycz, T. Fedoriw, Rodyna Banderiw. Do 90-riczczia wid dnia narod˝˝ennia ta 40-riczczia
tragicznoji smerti prowidnyka OUN Stepana Bandery (1909–1959), Iwano-FrankiwÊk 1998.
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Szuchewycz128, ten ostatni tak˝e eseju charakteryzujàcego jego myÊl politycznà
autorstwa znanego historyka lwowskiego Jaros∏awa Daszkewycza129. 

Odr´bnych publikacji doczeka∏y si´ równie˝ mniej prominentne postacie
ukraiƒskiego podziemia nacjonalistycznego, na przyk∏ad dowódca jednego z ku-
reni UPA operujàcych na terenie Polski Wo∏odymyr SzczyhelÊkyj „Bur∏aka”130.
Tomik mu poÊwi´cony staç si´ mia∏ zaczàtkiem kolejnej serii wydawniczej
„Bohaterowie UPA”. Interesujàce informacje o walkach UPA i dzia∏alnoÊci OUN
mo˝na znaleêç w licznie ukazujàcych si´ na prowincji, opartych na relacjach
i wspomnieniach zbiorach zawierajàcych szkice biograficzne, poÊwi´cone cz´sto
szeregowym cz∏onkom OUN-UPA131.

Wst´pny i si∏à rzeczy selektywny przeglàd literatury ukraiƒskiej dotyczàcej
dzia∏alnoÊci OUN-UPA w okresie II wojny Êwiatowej i w latach powojennych
pozwala stwierdziç, ˝e zarówno w podr´cznikach, jak i monografiach oraz arty-
ku∏ach mo˝na dostrzec zró˝nicowanie ocen, zale˝ne byç mo˝e od wspó∏cze-
snych politycznych lub ideowych sympatii autorów. Widaç te˝, ˝e zainteresowa-
nie autorów skupia si´ na banderowskiej frakcji OUN, która cieszy∏a si´ bez
wàtpienia wi´kszym poparciem spo∏ecznym na zachodzie Ukrainy, ni˝ dzia∏al-
noÊç jej konkurenta – frakcji melnykowców. Warto wspomnieç, chocia˝by ze
wzgl´du na prezentowane tam nader krytyczne oceny dzia∏alnoÊci nacjonali-
stów ukraiƒskich, tom Bezsmertia132, rozdzia∏ monografii poÊwi´conej ukraiƒ-
skiemu ruchowi partyzanckiemu w latach II wojny Êwiatowej133 oraz opinie
Mychaj∏y Kowala zawarte w jego ksià˝ce wydanej jako dwunasty tom popular-
nonaukowego opracowania historii Ukrainy Ukrajina kriê wiky pod redakcjà
prof. W.A. Smolija134.

W przewa˝ajàcej cz´Êci publikacji nie neguje si´ narodowego (ludowego) cha-
rakteru UPA oraz poparcia dla niej w szerokich kr´gach spo∏eczeƒstwa na Ukra-
inie zachodniej. Choç we wszystkich opracowaniach spotkaç si´ te˝ mo˝na
z werbalnym przynajmniej przyznaniem, ˝e OUN i oddzia∏y UPA stanowi∏y cz´Êç
sk∏adowà ruchu oporu na Ukrainie i wraz z radzieckà partyzantkà by∏y „ró˝ny-
mi brzegami jednej rzeki – [...] matki Ukrainy”135, to jednak powa˝ne kontrower-
sje spotkaç mo˝na chocia˝by w sprawie zakresu, czasu trwania i istoty wspó∏pracy
z III Rzeszà oraz wymiernych efektów walki podziemia nacjonalistycznego z oku-
pantem niemieckim. Dostrzec mo˝na tendencj´ do przeciwstawiania „do∏ów”,

128 ˚yttiewyj szlach...; Lew i Darija Rebety...; O. Panczenko, Myko∏a ¸ebed’. (˚yttia. Dijalnist’. Der-
˝awno-prawowi pohlady), ¸ochwicia 2001; idem, Myros∏aw Prokop. Narys politycznoho portretu,
Hadiacz 2001; P. Du˝yj, Henera∏ Taras Czuprynka, Lwiw 1997.
129 J. Daszkewycz, Sztrychy do politycznoho portretu Romana Szuchewycza. Ese [w:] Ukrajina w my-
nu∏omu, t. 7..., s. 60–66.
130 Sotennyj „Bur∏aka”, red. W. Wjatrowycz, Lwiw 2000.
131 I. HermakiwÊkyj, Na czatach woli. Bezpretenzijni sztrychy z ˝yttia i borot’by pidpilnykiw i woji-
niw OUN-UPA za neza∏e˝nu Ukrajinsku der˝awu, Ternopil 2001; N. Kremjanczanka, Bu∏o w mate-
ri try syny, Ternopil 1999.
132 Bezsmertia..., s. 301–312.
133 A.S. CzajkowÊkyj, Newidoma wijna. (PartizanÊkyj ruch w Ukrajini 1941–1944 rr. mowoju doku-
mentiw, oczyma istoryka), Kyjiw 1994, s. 210–243.
134 M.W. Kowal, Ukrajina w Druhij switowij i We∏ykij Witczyznianij wijnach (1939–1945 rr.)...,
s. 128–132, 144–158, 303–314. 
135 A.S. CzajkowÊkyj, op. cit., s. 243.
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dà˝àcych do walki z Niemcami, „panom-prowidnykom”, wobec groêby powro-
tu bolszewików szukajàcym porozumienia z w∏adzami niemieckimi136. Oceniajàc
postaw´ kierownictwa OUN, jeden z autorów posuwa si´ nawet do porównania
jej do przypisywanego polskiej Armii Krajowej „stania z bronià u nogi”137.

Sprawà budzàcà niewiele mniej kontrowersji jest ocena dzia∏alnoÊci OUN-
-UPA po zaj´ciu Zachodniej Ukrainy przez Armi´ Czerwonà i przystàpieniu
w∏adz radzieckich do ponownej sowietyzacji tego obszaru. Najwi´ksze rozbie˝-
noÊci budzi ustalenie sekwencji wydarzeƒ – na ile terror sowiecki zosta∏ sprowo-
kowany, by∏ reakcjà na dzia∏ania podziemia. Jeden z autorów cytuje nawet – bez
podania jednak êród∏a – fragmenty ÊciÊle tajnej dyrektywy Bandery do Szuche-
wycza nakazujàcej bezwzgl´dnà, fizycznà eliminacj´, nawet z w∏asnych szeregów,
osób niepewnych, chwiejnych, pragnàcych zrezygnowaç z walki138. Wspó∏graç
z nimi mogà opinie oskar˝ajàce S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa OUN o okrucieƒstwo,
a jej liderów, wyszkolonych w niemieckich szko∏ach policyjnych, o organizowa-
nie pracy na wzór niemieckich s∏u˝b specjalnych139. Ten dystansujàcy si´ wobec
dzia∏aƒ OUN-UPA nurt znajduje swoje wsparcie w dost´pnych tak˝e na Ukrainie
superkrytycznych publikacjach Witalija Mas∏owÊkiego czy Wiktora Poliszczu-
ka140 oraz wydawnictwach rosyjskoj´zycznych, stosunkowo ∏atwo dost´pnych na
rynku ukraiƒskim. Reakcjà na nie, zw∏aszcza na teksty Poliszczuka, a tak˝e na
pewne zarzuty dotyczàce g∏ównie kolaboracji z III Rzeszà – a jest to najcz´Êciej
pojawiajàce si´ i najbardziej noÊne oskar˝enie – sà polemiczne teksty Wo∏odymy-
ra Serhijczuka Walka o wolnoÊç, a nie kolaboracja i Nasza krew na swojej ziemi
(ju˝ czwarte, uzupe∏nione wydanie tej ksià˝ki ukaza∏o si´ w 2000 r.)141.

Pojawienie si´ nowych publikacji dotyczàcych dziejów OUN i UPA, wprowa-
dzenie do obiegu naukowego wielu nowych êróde∏ pozwalajàcych na pe∏niejsze,
bardziej wszechstronne spojrzenie na histori´ ruchu oporu na ziemiach zachod-
nioukraiƒskich – spowodowa∏y, ˝e dyskusja wokó∏ oceny dzia∏alnoÊci OUN
i UPA nie ograniczy∏a si´ do polemik mi´dzy historykami. Sta∏o si´ tak byç mo-
˝e na skutek obecnoÊci na scenie politycznej Ukrainy kilku ugrupowaƒ wywodzà-
cych si´ bàdê nawiàzujàcych do OUN z jednej i silnych organizacji kombatanc-
kich z drugiej strony. Kwestia ta okaza∏a si´ powa˝nym problemem politycznym,
poruszanym nawet na forum parlamentu Ukrainy.

Na podstawie ustawy z 22 paêdziernika 1993 r. O statusie weteranów wojny
i gwarancjach ich statusu spo∏ecznego cz∏onkowie UPA, którzy brali udzia∏

136 M.W. Kowal, Ukrajina w Druhij switowij i We∏ykij Witczyznianij wijnach (1939–1945 rr.)..., s. 157.
137 Bezsmertia..., s. 305.
138 A.S. CzajkowÊkyj, op. cit., s. 241.
139 M.W. Kowal, Ukrajina w Druhij switowij i We∏ykij Witczyznianij wijnach (1939–1945 rr.)...,
s. 153–154.
140 W.W. Poliszczuk, Hirka prawda: z∏oczynnist’ OUN-UPA (spowid’ ukrajincia), Doneçk 1996.
Ksià˝ka Witalija Mas∏owÊkiego, tzw. historyka radzieckiego, który ju˝ w latach siedemdziesiàtych
opublikowa∏ takie prace, jak Doroha w bezdniu. (Pro ukrajinÊkych nacionalistiw), Lwiw 1978; ˚owto-
-b∏akitna mafija. (Pro z∏odijannia ukrajinÊkych bur˝uaznych nacionalistiw), Lwiw 1975 – ukaza∏a si´
w 1999 r. w... Moskwie: W. Mas∏owÊkyj, Z kym i proty koho wojuwa∏y ukrajinÊki nacionalisty w roky
Druhoji switowoji wijny, Moskwa 1999.
141 W. Serhijczuk, Borot’ba za wolu, a ne ko∏aboracija, Kyjiw 2001; idem, Nasza krow na swojij ze-
mli, Kyjiw 2000.
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w dzia∏aniach bojowych przeciwko „niemiecko-faszystowskim najeêdêcom” na
tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy w latach 1941–1944 i nie splami-
li si´ zbrodniami na ludnoÊci cywilnej „nale˝à do uczestników dzia∏aƒ bojo-
wych”. Byli partyzanci UPA oraz cz´Êç ukraiƒskiej sceny politycznej (Kongres
Ukraiƒskich Nacjonalistów oraz OUN) podj´li starania o oficjalne uznanie UPA
za „stron´ walczàcà” w II wojnie Êwiatowej. Wysi∏ki te spotka∏y si´ z oporem
partii lewicowych oraz Organizacji Weteranów Ukrainy (skupiajàcej dawnych
˝o∏nierzy Armii Czerwonej)142. 

Pierwsze próby oficjalnej oceny dzia∏alnoÊci OUN-UPA zosta∏y podj´te jesz-
cze w 1993 r. 1 lutego 1993 r. Prezydium Rady Najwy˝szej Ukrainy przyj´∏o
uchwa∏´ O sprawdzeniu dzia∏alnoÊci OUN-UPA. Plany stworzenia przez Mini-
sterstwo SprawiedliwoÊci specjalnej komisji nie zosta∏y zrealizowane. Na papie-
rze pozosta∏y tak˝e ustalenia narady przedstawicieli SBU, MSW i G∏ównego
Zarzàdu Archiwów z 14 czerwca 1994 r. dotyczàce stworzenia specjalnej gru-
py naukowo-badawczej, która na podstawie dokumentów archiwalnych by∏aby
w stanie „odtworzyç rzeczywisty obraz dzia∏alnoÊci OUN-UPA”. W zwiàzku z tym
13 wrzeÊnia 1996 r. Rada Najwy˝sza podj´∏a decyzj´ o powo∏aniu tymczasowej
komisji Rady Najwy˝szej ds. pomocy w wyjaÊnieniu problemów zwiàzanych ze
sprawdzeniem dzia∏alnoÊci OUN-UPA. Na jej czele stanà∏ deputowany A. Juchim-
czuk. Ju˝ w listopadzie przy Radzie Organizacji Weteranów Ukrainy powsta∏a
robocza grupa kombatantów b´dàcych historykami i archiwistami, którzy – jako
struktura pozapaƒstwowa, spo∏eczna – rozpocz´li poszukiwania dokumentów
Êwiadczàcych o zbrodniczej dzia∏alnoÊci OUN-UPA. W toku trwajàcych kilka
miesi´cy prac organizacje kombatanckie przygotowa∏y i przedstawi∏y dokument
Wnioski w sprawie oceny dzia∏alnoÊci OUN-UPA w latach drugiej wojny Êwiato-
wej i w okresie powojennym, który staç si´ mia∏ podstawà wniosków komisji143.
Tekst ten, zawierajàcy wszystkie podstawowe tezy radzieckiej jeszcze historiogra-
fii, stanowi kwintesencj´ poglàdów na temat ukraiƒskiego ruchu nacjonalistycz-
nego, podzielanych – jak si´ wydaje – nie tylko przez cz´Êç Êrodowiska historycz-
nego na Ukrainie, ale i wi´kszoÊç ukraiƒskiej opinii publicznej. Mo˝na jà zawrzeç
w kilkunastu has∏owo brzmiàcych zdaniach:

1. „OUN [to] formacja najbardziej potwornego i odra˝ajàcego nurtu ukraiƒ-
skiego nacjonalizmu, choç najmniej liczna w swoich poczàtkach, jednak skrajnie
roszczeniowa”.

2. „Integralny nacjonalizm OUN [to] jedna z odmian faszyzmu, powsta∏a jako
z∏oÊliwa symbioza mentalnoÊci militarystycznej i nacjonalistycznej”.

3. „OUN by∏a szowinistyczna z ducha, spiskowa z charakteru i terrorystycz-
na pod wzgl´dem metod dzia∏ania”.

4. „OUN by∏a oceniana przez faszystowskà Rzesz´ jako jeden z taktycznych
Êrodków w jej ogólnym arsenale agresji, który obejmowa∏ najemników z ró˝nych
krajów, w tej liczbie wszystkie odmiany ukraiƒskiego nacjonalizmu”.

142 Promi˝nyj zwit roboczoji hrupy dla pidhotowky istorycznoho wysnowku pro dijalnist’ OUN-UPA.
Istorycznyj wysnowok pro dijalnist’ OUN-UPA (poperednij wariant), Kyjiw 2000, s. 1–2.
143 Protystojannia. Zwernennia, zajawy, ∏ysty hromadÊkych orhanizacij, politycznych partij, hroma-
dian Ukrajiny do Komisij z wywczennia dijalnosti OUN-UPA. 1996–1998 rr., oprac. ¸. Hrynewycz,
Kyjiw 1999, s. 12–18.
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5. „Przywódcy OUN, jak i innych oÊrodków ukraiƒskiego nacjonalizmu, w pe∏-
ni znali zaborcze plany hitlerowskiej Rzeszy, w tym tak˝e wobec Ukrainy, a wi´c
byli Êwiadomi swojej zdradzieckiej roli jej lokai, zdrajców narodu ukraiƒskiego”.

6. „OUN uleg∏a w czasie wojny pewnej ewolucji, ale nie sta∏o si´ to zgodnie
z zamiarami jej kierownictwa, ale wed∏ug scenariusza s∏u˝b specjalnych faszy-
stowskich Niemiec w zwiàzku ze zmianami na froncie radziecko-niemieckim”.

7. „Zachodnia Ukraina nie jest synonimem OUN, ale ofiarà banderowskiej
ob∏udy, terroru moralnego i fizycznego”.

8. „Przypisywana OUN »walka na dwa fronty« to mit, który ukrywa zmow´
faszystowskich s∏u˝b specjalnych z jej kierownictwem. Ani si∏ami UPA, ani w ja-
kiejkolwiek innej formie OUN nie prowadzi∏a walki przeciwko faszystowskim
Niemcom, ich si∏om zbrojnym i re˝imowi okupacyjnemu”.

9. „OUN i jej formacje stanowi∏y jedno z ogniw ogólnoeuropejskiej kolabo-
racji”.

10. „OUN by∏a jednym z narz´dzi zachodnich paƒstw w ich arsenale »zimnej
wojny« przeciwko Zwiàzkowi Radzieckiemu, zw∏aszcza Ukraiƒskiej SRR”.

11. „Rehabilitacja zbrodni OUN i jej formacji by∏aby zbrodnià przeciw praw-
dzie historycznej, przeciw pami´ci milionów poleg∏ych i rannych w wojnie z fa-
szyzmem, przeciw sumieniu obecnych i przysz∏ych pokoleƒ naszego narodu.
By∏aby to zbrodnia równoznaczna z moralnym samobójstwem Ukrainy”144.

Ten propagandowy tekst jest tylko jednym z argumentów wykorzystanych
w swoistej „zimnej wojnie domowej” toczàcej si´ na Ukrainie.

Miesiàc póêniej – 28 maja 1997 r. prezydent Leonid Kuczma zleci∏ Radzie
Ministrów „stworzenie Komisji Urz´dowej spoÊród odpowiedzialnych pracowni-
ków ministerstw, instytucji, urz´dów paƒstwowych i organizacji spo∏ecznych, do
której kompetencji b´dzie nale˝eç kwestia zbadania dzia∏alnoÊci OUN-UPA i wy-
pracowania oficjalnego stanowiska w sprawie dzia∏alnoÊci tej organizacji”. Na
mocy decyzji rzàdu 12 wrzeÊnia 1997 r. powsta∏a Komisja ds. Zbadania Dzia∏al-
noÊci OUN-UPA, na której czele stanà∏ wicepremier prof. Smolij. Komisja powo-
∏a∏a dziesi´cioosobowà grup´ roboczà (badawczà), której kierownictwo powie-
rzono zast´pcy dyrektora Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
prof. Stanys∏awowi Kulczyçkiemu145.

Pomimo ˝e powo∏anie komisji rzàdowej wydawa∏o si´ próbà odsuni´cia spo-
ru w przysz∏oÊç, to jednak stworzenie zespo∏u badawczego sk∏adajàcego si´ ze
znanych i prominentnych historyków ukraiƒskich da∏o nowy impuls do badaƒ
nad dziejami organizacji nacjonalistów ukraiƒskich w latach czterdziestych i pi´ç-
dziesiàtych. Prace grupy odbywa∏y si´ jednak pod silnà presjà cz´Êci opinii pu-
blicznej, a jej cz∏onkowie cz´sto spotykali si´ z krytykà i atakami. Grupa robocza
powinna sformu∏owaç wnioski i przekazaç je komisji jeszcze w 1998 r., jednak ze
wzgl´du na rozmach badaƒ i trudnoÊci z dost´pem do materia∏ów êród∏owych
dopiero w 2000 r. uda∏o si´ jej uzgodniç i przedstawiç wst´pne ustalenia. 

Jednym z dodatkowych kierunków dzia∏alnoÊci grupy historyków – oprócz
sporzàdzenia dokumentów koƒcowych, na które sk∏adaç si´ ma „wniosek histo-

144 Ibidem, s. 172–188.
145 Ibidem, s. 4–7.
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ryczny”, obszerniejsza „informacja historyczna” oraz „fundamentalne”, ponad
pi´çdziesi´cioarkuszowe wydawnictwo êród∏owe146 – by∏a tak˝e publikacja in-
nych materia∏ów, w tym równie˝ prac cz∏onków i wspó∏pracowników komisji.
Do po∏owy czerwca 2000 r. opublikowano wspomnianà ju˝ szeÊciocz´Êciowà
prac´ Anatolija Kentija dotyczàcà historii OUN i UPA oraz dwa tomy listów
i opinii organizacji, partii i osób prywatnych skierowanych w latach 1992–1999
do prezydenta Ukrainy, Rady Najwy˝szej, Rady Ministrów, Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci i innych urz´dów paƒstwowych147. W ramach badaƒ prowadzonych
przez zespó∏ sporzàdzona zosta∏a i wydana bibliografia wydawnictw na temat
OUN i UPA148, informatory o zbiorach archiwalnych i publikacjach êród∏owych
dotyczàcych UPA149, a tak˝e niezwykle interesujàca bibliografia adnotowana tak
zwanego zespo∏u wydaƒ drukowanych OUN-UPA znajdujàcych si´ w archiwach
SBU150. By∏a to pierwsza publikacja ujawniajàca – choç wycinkowo – zasoby ar-
chiwalne by∏ego KGB. Obszernie omówiono w niej mi´dzy innymi zeznania nie-
których wa˝niejszych (nawet czo∏owych) dzia∏aczy OUN-UPA aresztowanych
przez NKGB – Mychaj∏y Stepaniaka, Jurija Stelmaszczuka czy Wasyla Ha∏asy.
Owocem dzia∏alnoÊci badawczej prowadzonej pod patronatem grupy roboczej sà
równie˝ publikacje monograficzne.

Najwa˝niejszym efektem pracy komisji mia∏ byç Historyczny wniosek o dzia-
∏alnoÊci OUN–UPA. Ten niezbyt obszerny, 22-stronicowy dokument, opubliko-
wany w niewielkim nak∏adzie (300 egzemplarzy) w drugiej po∏owie 2000 r., sta-
nowi∏ swoisty szkic historii i dzia∏aƒ bojowych OUN-UPA w latach II wojny
Êwiatowej i w okresie powojennym. Koƒcowa cz´Êç wniosku zawiera konkluzje.
Zdaniem autorów dokumentu „podczas wojny niemiecko-polskiej 1939 r. ukra-
iƒscy nacjonaliÊci okazali si´, tak jak w poprzednich dwóch dziesi´cioleciach,
wrogami paƒstwa polskiego; to uczyni∏o z nich faktycznych sojuszników nazi-
stowskich Niemiec, w tym tak˝e w oczach ich [Niemiec] przywódców;

– sowietyzacja zachodnich obwodów USRR, której towarzyszy∏y przera˝ajàce
represje, przekszta∏ci∏a obydwie [frakcje] OUN w nieprzejednanego wroga w∏a-
dzy radzieckiej;

– okrutna konfrontacja z w∏adzà radzieckà przy ciep∏ych stosunkach z nazi-
stami t∏umaczy pojawienie si´ w przededniu hitlerowskiego najazdu na Zwiàzek

146 Ibidem, s. 10. Niemal równoczeÊnie z wnioskami wydane zosta∏o 130-stronicowe opracowanie
Prob∏ema OUN-UPA. Poperednia istoryczna dowidka, Kyjiw 2000. Tom sk∏ada si´ z pi´ciu rozdzia-
∏ów. Autorem rozdzia∏u I: Ideo∏ohija i praktyka ukrajinÊkoho praworadykalnoho ruchu u dowo-
jennij Polszczi (1920–1939 rr.) oraz II: Akt 30 czerwnia 1941 roku jest S. Kulczyçkyj, najobszerniej-
szy rozdzia∏ III: Stratehija i taktyka ukrajinÊkych nacionalistiw (osiƒ 1941 – lito 1944 rr.) napisa∏
A.W. Kentij, rozdzia∏ IV: Stratehija i taktyka ukrajinÊkych nacionalistiw (osiƒ 1944 – wesna 1945 rr.)
O.J. ¸ysenko, a rozdzia∏ V: Protystojannia ukrajinÊkych nacionalistiw i radianÊkoji w∏ady w pisla-
wojennyj period jest dzie∏em W.I. Serhijczuka.
147 O.M. Wese∏owa, Nacionalne prymyrennia czy konfrontacija? Zbirnyk dokumentiw, Kyjiw 1999;
Protystojannia. Zwernennia, zajawy, ∏ysty...
148 S.I. Zdioruk, ¸.W. Hrynewycz, O.I. Zdioruk, op. cit.
149 Fondy z istoriji UkrajinÊkoji powstanÊkoji armiji, t. 1–2, Kyjiw 1999–2000; O.I. Zdioruk, Lito-
pys UPA: czas, podiji, d˝ere∏a, Kyjiw 2000.
150 S.A. Kokin, Anotowanyj poka˝czyk dokumentiw z istoriji OUN i UPA u fondach Der˝awnoho
archiwu SBU, t. 1: Anotowanyj poka˝czyk dokumentiw z fondu drukowanych wydaƒ (1944–1953),
Kyjiw 2000.
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Radziecki dwóch ukraiƒskich jednostek w sk∏adzie Abwehry – »Nachtigall«
i »Roland«;

– próba OUN-B proklamowania paƒstwa ukraiƒskiego na okupowanym
przez Trzecià Rzesz´ terytorium USRR zosta∏a uznana przez w∏adze w Berlinie
za zuchwa∏e wyzwanie wobec Niemiec; wskutek tego okres wspó∏pracy (w tym
wojskowej) nazistów i banderowców trwa∏ krótko: od wrzeÊnia 1939 r. do
czerwca 1941 r.;

– okres skrytej lub otwartej konfrontacji OUN-B z w∏adzami niemieckimi
trwa∏ od drugiej po∏owy 1941 r. do koƒca okupacji zachodnich obwodów
USRR;

– nie zwa˝ajàc na represje, jakie dotkn´∏y tak˝e OUN-M, A. Melnyk po
30 czerwca 1941 r. kontynuowa∏ próby porozumienia z przywódcami Niemiec;
po katastrofie stalingradzkiej OUN-M wzi´∏a aktywny udzia∏ w stworzeniu dy-
wizji wojskowej »Galicja« w sk∏adzie si∏ zbrojnych SS;

– problem stosunku obydwu OUN do nazistowskich Niemiec w ró˝nych
okresach drugiej wojny Êwiatowej ma znaczenie historyczne, a nie prawne; jaka-
kolwiek organizacja partyjna nie mo˝e byç uznana za stron´ w wojnie;

– stworzona na bazie si∏ zbrojnych OUN-B i innych antyradzieckich oddzia-
∏ów w zachodnich obwodach USRR Ukraiƒska Powstaƒcza Armia od razu znala-
z∏a si´ w konfrontacji z okupantami; ci ostatni nie mogli pozwoliç na istnienie
niekontrolowanych przez nich zbrojnych formacji na ty∏ach Wehrmachtu;

– dzi´ki taktyce wyczekiwania, obranej przez kierownictwo OUN-B, UPA od
jesieni 1942 r. do wiosny 1943 r. nie prowadzi∏a bezpoÊrednich dzia∏aƒ bojo-
wych przeciwko si∏om okupacyjnym; równoczeÊnie rozbudowywa∏a si´ jako
struktura nie tylko wojskowa, ale i paƒstwowa;

– od wiosny 1943 r. do koƒca okupacji zachodnich obwodów USRR Ukraiƒ-
ska Powstaƒcza Armia prowadzi∏a dzia∏ania bojowe przeciwko niemieckim gar-
nizonom i oddzia∏om karnym; w miar´ zbli˝ania si´ Armii Czerwonej wymiar
i intensywnoÊç tych dzia∏aƒ bojowych zmniejsza∏y si´, jednak kierownictwo
OUN-B i UPA nie mia∏o zamiaru zawieraç politycznego sojuszu ze stronà, która
w sposób oczywisty przegrywa∏a wojn´;

– na wszystkich etapach istnienia UPA g∏ównym wrogiem ukraiƒskich nacjo-
nalistów by∏a w∏adza radziecka ze wszystkimi jej politycznymi i si∏owymi struk-
turami (oddzia∏y partyzanckie, jednostki wojskowe, si∏y bezpieczeƒstwa paƒ-
stwowego, wojska wewn´trzne);

– wojna UPA z radzieckimi strukturami si∏owymi trwa∏a równoczeÊnie z woj-
nà mi´dzy Narodami Zjednoczonymi, wÊród nich Zwiàzkiem Radzieckim, a blo-
kiem krajów faszystowskich, jednak by∏y to wojny zupe∏nie ró˝ne pod wzgl´dem
charakteru i natury;

– wojna UPA z niemieckimi okupantami rozpocz´∏a si´ ju˝ wtedy, gdy po∏o-
˝ono kres oczekiwaniom nacjonalistów na pomoc Niemiec w odrodzeniu paƒ-
stwa ukraiƒskiego; [UPA] dà˝y∏a tylko do jednego celu: obrony ludnoÊci cywil-
nej;

– wojna UPA z radzieckimi strukturami si∏owymi po prawnym uznaniu przez
Wielkà Brytani´, USA i Polsk´ wch∏oni´cia przez Zwiàzek Radziecki ziem za-
chodnioukraiƒskich i ich zjednoczenia z Ukraiƒskà SRR (de facto do tego uzna-
nia) by∏a wojnà domowà; ukraiƒscy nacjonaliÊci prowadzili wojn´ o rzeczywistà
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niezale˝noÊç Ukrainy; najwi´ksza tragedia historycznej chwili polega∏a na tym, ˝e
by∏a to wojna bratobójcza.

UPA, tak samo jak armia radziecka, by∏a stronà walczàcà w konflikcie Naro-
dów Zjednoczonych z blokiem paƒstw faszystowskich. Nie istniejà fakty, które
Êwiadczà o uczestnictwie UPA jako formacji wojskowej w wojnie z Narodami
Zjednoczonymi u boku Niemiec”151.

Wnioski te spotka∏y si´ z krytycznym przyj´ciem i polemikà – nawet ze stro-
ny jednego z cz∏onków grupy roboczej, Wo∏odymyra Serhijczuka. W artykule za-
mieszczonym na ∏amach miesi´cznika „Suczasnist’” zanegowa∏ on tez´ o kolabo-
racji podziemia nacjonalistycznego z III Rzeszà, zarzucajàc Kulczyçkiemu, ˝e
Historyczny wniosek... pisany by∏ z pozycji „radzieckiej prawdy”, komisja nie
wzi´∏a bowiem za podstaw´ swoich prac koncepcji „prawa narodu do samosta-
nowienia”152. Wychodzàc z tego za∏o˝enia Serhijczuk, odwo∏ujàc si´ i cytujàc ob-
szernie dokumenty niemieckie i radzieckie, uzna∏, ˝e „ukraiƒscy nacjonaliÊci sta-
li na czele walki narodowowyzwoleƒczej swojego narodu o jego wolnoÊç”,
a problem „tak zwanej »kolaboracji«” ma jedynie charakter propagandowy153.

PoÊrednio nawiàza∏ do opinii wyra˝onych w Historycznym wniosku... tak˝e
Mychaj∏o ¸ukiniuk, który skupi∏ si´ przede wszystkim na powojennym etapie
dziejów OUN-UPA154. Powo∏ujàc si´ na radzieckie materia∏y omawiajàce mi´dzy
innymi zbrodnie grup specjalnych MGB (podszywajàcych si´ pod oddzia∏y UPA),
autor stara∏ si´ podwa˝yç opinie o terrorze OUN-UPA wobec ludnoÊci cywilnej,
piszàc: „I chocia˝ ze strony tych ostatnich [partyzantów UPA] tak˝e trafia∏y si´
przypadki nadmiernego okrucieƒstwa, spowodowane ró˝nymi przyczynami
– nawet rozpaczà, to jednak takiego masowego terroru wobec miejscowej ludno-
Êci z ich strony nie by∏o i nie mog∏o byç z samego za∏o˝enia, poniewa˝ ludnoÊç
cywilna, poza chyba jedynie tymi, którzy otwarcie stan´li po stronie »Sowietów«,
by∏a dla powstaƒców swojà; w odró˝nieniu od »wyzwolicieli«, którym ta ludnoÊç
wydawa∏a si´ – niebezpodstawnie – niezrozumia∏a i wroga, a tym samym obca.
Dlatego Êrodki represyjne OUN-UPA dotyka∏y nie ludnoÊci w ogóle, a przewa˝-
nie funkcjonariuszy »nowej okupacyjnej w∏adzy«, gdy radzieckie organy karno-
-represyjne bardzo cz´sto prowadzi∏y walk´ przeciwko zachodnioukraiƒskiemu
ludowi w ogóle [...]”155.

Spór o ocen´ dzia∏alnoÊci OUN-UPA traktowany jest na Ukrainie, jak si´ wy-
daje, nie tylko jako poszukiwanie prawdy historycznej. Ma on swój wymiar po-
lityczny i ideologiczny. Zdaniem niektórych historyków, publicystów i polityków
stwarza on szans´ przezwyci´˝enia dawnej komunistycznej ÊwiadomoÊci, wyko-
rzenienia stereotypów wpojonych przez kolonialnà w∏adz´. Walka z „wojenno-
-patriotycznym k∏amstwem”, stanowiàcym cz´Êç komunistycznej ideologii, wal-
ka z pozosta∏oÊciami radzieckiego, to˝samego dla wielu z rosyjskim patriotyzmu

151 Promi˝nyj zwit..., s. 34–37.
152 W. Serhijczuk, Jakymy bu∏y my „ko∏aborantamy”, abo Maj˝e za Szewczenkom: sami ˝ ka˝em
– „my – moho∏y...”, „Suczasnist’” 2001, nr 3, s. 71.
153 Ibidem, s. 84.
154 M. ¸ukiniuk, Borot’ba UPA z okupantamy: postup do prawdy, „Suczasnist’” 2001, nr 5, s. 73–86;
Zakinczennia, ibidem 2001, nr 6, s. 94–108.
155 M. ¸ukiniuk, Borot’ba UPA..., s. 78.
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oznacza zarazem walk´ o kszta∏towanie nowoczesnej ukraiƒskiej ÊwiadomoÊci
narodowej. Nie powinna temu zapewne towarzyszyç instrumentalizacja historii,
dopóki jednak w sporach na wskroÊ politycznych si´gaç si´ b´dzie tak ch´tnie
i cz´sto do argumentów z przesz∏oÊci, groêba taka istnieje.

Nawet ten sonda˝owy przeglàd badaƒ zdaje si´ potwierdzaç, ˝e historiografia
ukraiƒska po odzyskaniu niepodleg∏oÊci zacz´∏a aktywnie przewartoÊciowywaç
paradygmaty radzieckiej historii. Wymaga∏o to czasu, nie odbywa∏o si´ bez trud-
noÊci. Dopiero teraz mo˝liwe by∏o na przyk∏ad pe∏ne zaznajomienie si´ z dorob-
kiem historiografii diaspory czy sowietologów zachodnich. KoniecznoÊci rewizji
dotychczasowych sàdów towarzyszy∏a pilna potrzeba zapisania „bia∏ych plam”,
podj´cia tematów skutecznie pomijanych do koƒca lat osiemdziesiàtych XX wie-
ku. Oznacza∏o to cz´sto rozpocz´cie dopiero podstawowych badaƒ êród∏owych,
mo˝liwych dzi´ki szerszemu udost´pnieniu archiwaliów z okresu radzieckiego.
Dlatego te˝ najpierw pojawi∏y si´ edycje dokumentów, potem przyczynki i szki-
ce. Czas na opracowania monograficzne dopiero nadchodzi.

Szczególne zainteresowanie historyków budzi budowa paƒstwowoÊci ukraiƒ-
skiej w latach 1917–1920 i – szerzej – ukraiƒska rewolucja narodowa, drama-
tyczne momenty prze∏omowe, takie jak kolektywizacja i „wielki g∏ód” w latach
trzydziestych ostatniego stulecia. Mimo niedostatecznego dost´pu do archiwów
by∏ych radzieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa podejmowane sà badania dotyczàce ter-
roru i represji, szczególnie z lat dwudziestych i trzydziestych. Prace zwiàzane
z wydaniem „Ksi´gi pami´ci Ukrainy” pozwoli∏y na pe∏niejszà ocen´ wk∏adu
Ukrainy i Ukraiƒców w zwyci´stwo Zwiàzku Radzieckiego nad III Rzeszà, choç
zarazem w jakiejÊ mierze wpisa∏y si´ w martyrologicznà wizj´ dziejów Ukrainy.
Najgor´tsze spory, wynikajàce z pozamerytorycznych, politycznych uwarunko-
waƒ, wywo∏a∏a wszak˝e ocena dzia∏alnoÊci OUN-UPA w latach II wojny Êwiato-
wej i w okresie powojennym. Niepozbawiony szerszego mi´dzynarodowego
kontekstu swoisty ukraiƒski „Historikerstreit” jest odbiciem trudnoÊci w kon-
struowaniu wspólnej pami´ci historycznej, elementu sk∏adowego nowoczesnej
ÊwiadomoÊci narodowej kszta∏tujàcego si´ narodu ukraiƒskiego. Nad historio-
grafià ukraiƒskà, bardziej mo˝e ni˝ w innych krajach, cià˝à k∏opoty dnia codzien-
nego, przejawiajàce si´ nie tylko w trudnoÊciach w finansowaniu badaƒ, ale tak-
˝e w cz´stym przypisywaniu publikacjom historycznym drugiego, politycznego
dna – jako skierowanych przeciwko komuÊ, opowiadajàcych si´ za kimÊ lub za
czymÊ. Ch´ç aktywnego udzia∏u w aktualnych dyskusjach politycznych nie pozo-
staje zazwyczaj bez wp∏ywu nie tylko na treÊç wypowiedzi, ale równie˝ na stosu-
nek do oponentów. Zbyt ma∏a jest chyba jeszcze – patrzàc z polskiej perspektywy
– znajomoÊç wspó∏czesnych dokonaƒ historiografii krajów sàsiednich, zw∏aszcza
w kwestiach spornych czy konfliktowych. Dostrzec mo˝na jednak w wielu publi-
kacjach – i to nie tylko historyków m∏odszego pokolenia, ale tak˝e cz´Êci
autorów zaczynajàcych swojà karier´ w czasach radzieckich – umiej´tnoÊç spoj-
rzenia szerszego, nie przez pryzmat wàsko pojmowanych narodowych lub spo-
∏ecznych obowiàzków.
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