
Seria wydawnicza „Polska i Ukraina w latach
trzydziestych – czterdziestych XX wieku.
Nieznane dokumenty z archiwów służb
specjalnych”

Zbio ry do ku men tów z ar chi wów taj nych służb ukra iń skich za czę to pu bli ko wać
w 1998 r., kie dy uka zał się pierw szy tom te go se ryj ne go wy daw nic twa, za ty tu ło wa -
ny: Pol�skie� pod�zie�mie 1939–1941.� Lwów� –�Ko�ło�my�ja� –� Stryj� –� Zło�czów (War sza -

wa–Ki jów 1998), ss. 1039. Na stą pi ło to w wy ni ku za war te go w li sto pa dzie 1995 r. po ro zu -
mie nia mię dzy ów cze snym mi ni strem spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Pol ski
An drze jem Mil cza now skim oraz sze fem Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny Wo ło dy my rem
Rad czen ko. W lu tym 1997 r., pod czas na ra dy gru py ro bo czej po wo ła nej do re ali za cji te go
za da nia, za twier dzo no ty tuł wspól nej se rii wy daw ni czej: „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy -
dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”.
W skła dzie gru py ro bo czej zna leź li się pra cow ni cy Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji, Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny oraz Na ro do wej Aka de mii Na uk Ukra iny1.
W re zul ta cie tych usta leń – z trud no do tąd do stęp nych pla có wek i za mknię tych do tej po ry
ar chi wów służb spe cjal nych – w obu kra jach za ini cjo wa no ak cję wy do by wa nia no wych źró -
deł. Wkrót ce opu bli ko wa no pierw szy tom do ku men tów cał ko wi cie do tej po ry nie zna nych.
Sam już ten fakt był ogrom nie waż nym wy da rze niem. Ma te ria ły, któ re zo sta ły w ten spo -
sób ujaw nio ne, po zwo li ły na uka za nie w zu peł nie no wym świe tle oku pa cji so wiec kiej na te -
re nie Ukra iny Za chod niej2 w pierw szych la tach II woj ny świa to wej oraz dzia ła ją ce go tam
pol skie go pod zie mia. Do obie gu na uko we go wpro wa dzo no dzie siąt ki no wych fak tów, na -
zwisk i dat, dzię ki cze mu hi sto ria pod zie mia sta ła się bar dziej zna na i przej rzy sta. Co wię -
cej, ujaw nio no per so na lia bar dzo wie lu osób, po zo sta ją cych do tej po ry naj czę ściej tyl ko
w pa mię ci swo ich ro dzin. Czę sto te ostat nie wie dzia ły tyl ko to, że ich krew ni zgi nę li
w sowiec kich wię zie niach i ła grach po wy bu chu woj ny. Te raz ta pa mięć sta ła się nie ja ko
wła sno ścią pu blicz ną, po le gli żoł nie rze i ofi ce ro wie Związ ku Wal ki Zbroj nej i in nych or ga -
ni za cji pod ziem nych na Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich sta li się bo wiem sze rzej zna ni ja -
ko uczest ni cy wal ki o wol ność. Zresz tą we wszyst kich ośmiu do tej po ry wy da nych to mach
za miesz czo no sta ran nie opra co wa ne przy pi sy, w któ rych zna la zły się no ty bio gra ficz ne
uczest ni ków wy da rzeń, nie za leż nie od te go, kim by li i ja ką od gry wa li ro lę. Uję to w nich
tak że człon ków so wiec kie go i hi tle row skie go apa ra tu re pre sji, par tyj ne go i ad mi ni stra cyj -
ne go, a tak że dzia ła czy po li tycz nych pol skich, ukra iń skich, ży dow skich i wie le in nych
osób. Sta ran nie opra co wa ne przy pi sy są nie wąt pli wie bar dzo cen ną po mo cą dla ko rzy sta ją -
cych z tych wy daw nictw i na le żą się za nie au to rom to mów do dat ko we sło wa uzna nia. 

Wszyst kie to my zo sta ły wy da ne w pol skiej i ukra iń skiej wer sjach ję zy ko wych. W przy -
pad ku, kie dy za miesz czo ne do ku men ty w ory gi na le by ły w ję zy ku ro syj skim, nie zo sta ły one
prze tłu ma czo ne na ję zyk ukra iń ski. Wy daw cy wy szli bo wiem z za ło że nia, że czy tel ni kom
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1 Po uchwa le niu przez Sejm RP usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej prze jął on w Pol sce pra ce nad wy -
da wa niem ko lej nych to mów. W jego za so bie zna la zły się bo wiem zbio ry m.in. CA MSWiA, a po za tym – co
rów nie waż ne – prze szedł do niego ze spół osób pra cu ją cych do tąd nad ni mi, z dy rek to rem CA MSWiA
dr. Grze go rzem Ja ku bow skim i je go za stęp cą Ję drze jem Tu chol skim na cze le. Tom trze ci i na stęp ne uka za ły
się już ja ko wy daw nic twa IPN. Po su nię cie to mia ło tę do brą stro nę, że do prac nad se rią włą czy li się pro fe -
sjo nal ni hi sto ry cy zwią za ni z In sty tu tem.

2 Pod tym po ję ciem ro zu miem Ga li cję (Ma ło pol skę) Wschod nią i Wo łyń.
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ukra iń skim, któ rzy w swojej ogrom nej więk szo ści zna ją ze szkół ję zyk ro syj ski, nie jest po -
trzeb ne do dat ko we tłu ma cze nie ro syj skich do ku men tów na ję zyk ukra iń ski. Au to rzy za wsze
tak że trzy ma li się reguł sto so wa nych w edy tor stwie źró deł – za miesz cza li wstęp za wie ra ją cy
omó wie nie wy da rzeń, któ rym po świę co ny był da ny tom, nie zbęd ne przy pi sy i li te ra tu rę przed -
mio tu oraz za sa dy edy cji da ne go to mu. Wresz cie do ku men ty z ar chi wów SBU mia ły dość jed -
no li tą pro we nien cję: wszyst kie zo sta ły wy two rzo ne przez róż ne ogni wa NKWD (lub – w nie -
wiel kim stop niu – ad re so wa ne do NKWD) i odzie dzi czo ne wraz z ca ły mi ar chi wa mi NKWD
i póź niej sze go KGB przez SBU utwo rzo ną po po wsta niu nie pod le głej Ukra iny. Trze ba wspo -
mnieć, że każ dy z to mów zo stał za opa trzo ny w in dek sy na zwisk i pseu do ni mów oraz miej sco -
wo ści. W każ dym za miesz czo no tak że fo to gra fie waż nych po sta ci oraz do ku men tów. 

O tym, że wy da nie pierw sze go to mu by ło bar dzo istot nym wy da rze niem, świad czy fakt,
iż zo stał on opa trzo ny przed mo wa mi pre zy den tów Alek san dra Kwa śniew skie go i Le oni da
Kucz my. War to też przy po mnieć skład ko mi te tu re dak cyj ne go pierw sze go to mu: stro nę pol -
ską re pre zen to wa li dy rek tor Cen tral ne go Ar chi wum MSWiA dr Grze gorz Ja ku bow ski i je go
za stęp ca Ję drzej Tu chol ski oraz Zu zan na Ga jow ni czek i Mał go rza ta Wi niar czyk -Kos sa kow ska,
na to miast ukra iń ską – za stęp ca sze fa SBU gen. Wo ło dy myr Pry staj ko, dy rek tor ar chi wum
SBU płk Ołek sandr Pszen ni kow i je go za stęp ca płk Pe tro Ku ła kow ski, dy rek tor ar chi wów
ukra iń skich przy Ra dzie Mi ni strów Ukra iny prof. Ru słan Py rih oraz prof. Ju rij Sza po wał
z Aka de mii Na uk Ukra iny. Wy so kie sta no wi ska człon ków ko mi te tu re dak cyj ne go dowodzą
tego, że obie stro ny po sta no wi ły nadać te mu przed się wzię ciu moż li wie naj wyż szą ran gę.
Skład ko mi te tu re dak cyj ne go przez dłuż szy czas po zo sta wał nie zmie nio ny, po tem jed nak
nie któ rych człon ków pier wot ne go ze spo łu za stą pi ły no we oso by. W ostat nim, ósmym to mie
z pierw sze go skła du by li już tyl ko P. Ku ła kow ski, J. Sza po wał i J. Tu chol ski. Oprócz nich
do ko mi te tu re dak cyj ne go wcho dzi li ze stro ny pol skiej: Je rzy Bed na rek, Mar cin Ma jew ski,
Piotr Mie rec ki i Zbi gniew Na wroc ki, a z ukra iń skiej – Ser hij Ko kin i Wo ło dy myr Wia tro -
wycz. W pra cach nad po szcze gól ny mi to ma mi oprócz wy mie nio nych w tym miej scu bra ło
udział jesz cze wie le in nych osób, ale nie spo sób wszyst kich wy mie nić.

Uka za nie się pierw sze go to mu spo tka ło się z du żym uzna niem śro do wi ska, po nie waż
otrzy ma li śmy pu bli ka cję za wie ra ją cą nie zna ne wcze śniej do ku men ty, czę sto o sen sa cyj nej
tre ści. Mie li śmy do czy nie nia z przed się wzię ciem pio nier skim. Na to miast – o czym trze ba
z re cen zenc kie go obo wiąz ku wspo mnieć – wy daw nic two to za wie ra ło pew ne błę dy, któ re
wy tknię to w owym cza sie w nie któ rych re cen zjach3. Na le ży zwró cić uwa gę, że pu bli ku jąc
do ku men ty do ty czą ce waż nych spraw z dzie jów pol skie go pod zie mia, po mi nię to wie le
spośród nich, zwłasz cza gdy cho dzi ło o kwestie zwią za ne z wsy pa mi i aresz to wa nia mi.
Przy kła dem ta kim jest ze zna nie zło żo ne w śledz twie przez jed ną z czo ło wych po sta ci lwow -
skie go Związ ku Wal ki Zbroj nej ppłk. Wła dy sła wa Ko tar skie go. Opu bli ko wa ła je na to miast
– choć tyl ko w ob szer nych frag men tach – je go cór ka Elż bie ta Ko tar ska w swo jej książ ce
po świę co nej tym wy da rze niom, a wy da nej w tym sa mym cza sie4. Istot ne jest to, że kse ro -
ko pia ze zna nia ppłk. Ko tar skie go w wy ni ku pro wa dzo nych na Ukra inie prac zna la zła się
w CA MSWiA – wraz z wie lo ma in ny mi do ku men ta mi przy wie zio ny mi z ar chi wów SBU,
a osta tecz nie nie włą czo ny mi do wy da ne go to mu do ku men tów5. Nie za miesz cze nie ich jest
nie wąt pli wie sła bo ścią te go to mu. Nie co sprzecz ne z je go ty tu łem by ło na to miast umiesz -
cze nie w nim ma te ria łów zwią za nych z aresz to wa niem i uwię zie niem gen. bryg. Mariu sza

3 Zob. A.L. So wa, Pol�ska�i Ukra�ina�w la�tach�trzy�dzie�stych�–�czter�dzie�stych XX wie�ku.�Nie�zna�ne�do�ku�men�-
ty�z ar�chi�wów�służb�spe�cjal�nych.�Pol�skie�pod�zie�mie 1939–1941, t. 1: Lwów�–�Ko�ło�my�ja�–�Stryj�–�Zło�czów,
„Stu dia Rze szow skie” 1999, t. 6, s. 274–276.

4 E. Ko tar ska, Pro�ces�czter�na�stu, War sza wa 1998.
5 CA MSWiA, U I/5, 6, 7/F.
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Za ru skie go oraz pi sar ki Be aty Obe r tyń skiej, któ rzy – choć by li bez dy sku syj ny mi ofia ra mi
so wiec kich re pre sji – nie na le że li do kon spi ra cji pol skiej na Ukra inie Za chod niej. Być mo -
że do brym po my słem by ło by opu bli ko wa nie do ku men tów im po świę co nych w odręb nym
to mie, np. do ty czą cym re pre sji so wiec kich wo bec in te li gen cji pol skiej. Pro si ło by się tak że
o wy da nie materiałów do ty czą cych pro wo ka cji wo bec pol skich li te ra tów (na cze le z Wła -
dy sła wem Bro niew skim) aresz to wa nych w re stau ra cji Aron so na we Lwo wie 24 stycz -
nia 1940 r. i ich lo sów, ku lis ob cho dów 85. rocz ni cy śmier ci Ada ma Mic kie wi cza we Lwo -
wie je sie nią 1940 r. i wie lu in nych wy da rzeń.

In ne za strze że nia zwią za ne są tak że z cał ko wi tym po mi nię ciem w tym to mie na zwi ska
ppłk. Emi la Ma cie liń skie go – jed nej z czo ło wych po sta ci pol skie go pod zie mia w Ma ło pol -
sce (Ga li cji) Wschod niej, a za ra zem oso by bar dzo kon tro wer syj nej. Pod je go bo wiem ad re -
sem wy su nię to oskar że nia o współ pra cę z NKWD i z tej przy czy ny zo stał on w grud -
niu 1941 r. za strze lo ny przez żoł nie rzy ZWZ na mocy wy ro ku są du pod ziem ne go. Nie
wia do mo, ja kie by ło kry te rium do bo ru do ku men tów, w każ dym ra zie nie za miesz czo no bar -
dzo istot nych ze znań aresz to wa nych wte dy osób, któ re za wie ra ły ro do we imię i na zwi sko
ppłk. Ma cie liń skie go, je go do kład ny ry so pis oraz dwa uży wa ne przez nie go w kon spi ra cji
pseu do ni my6. A prze cież te in for ma cje, za war te w tych ze zna niach, nie tyl ko po zwa la ją nam
usta lić ów cze sny stan wie dzy so wiec kich or ga nów bez pie czeń stwa, lecz tak że – w kon fron -
ta cji ze zna ny mi wcze śniej do ku men ta mi z ar chi wów pol skich w kra ju i w Lon dy nie – tym
bar dziej po twier dzić za rzu ty pod je go ad re sem. Po mi nię cie ze stro ny re dak to rów to mu oso -
by Ma cie liń skie go jest po su nię ciem za ska ku ją cym i nie wy tłu ma czal nym, a jed no cze śnie
osła bia ją cym zna cze nie te go wła śnie to mu. Mógł by być on po pro stu lep szy, gdy by nie zde -
cy do wa li się oni z nie zro zu mia łych wzglę dów „scho wać” pew nych do ku men tów z ar chi wów
SBU z ko lei w CA MSWiA i nie pu bli ko wać ich w oma wia nej po zy cji. Stąd też jedynie
niektó re in for ma cje do ty czą ce tej i in nych afer i aresz to wań w two rzą cym się pol skim pod -
zie miu zna la zły się w do ku men tach opu bli ko wa nych w tej se rii, zwłasz cza w to mie pierw -
szym. Ko lej ne upowszechnił w ar ty ku łach i roz pra wach pi szą cy te sło wa (za miesz czo nych
w róż nych miej scach i w grun cie rze czy roz pro szo nych), któ ry dzię ki zgo dzie dy rek to rów
G. Ja ku bow skie go i J. Tu chol skie go mógł z nich jed no ra zo wo sko rzy stać. Jesz cze inne
zawie ra wspo mnia na już książ ka Elż bie ty Ko tar skiej, wresz cie wie le z nich zna la zło się
w bar dzo cen nej mo no gra fii Ra fa ła Wnu ka7.

Nie mniej jed nak mu si my stwier dzić, że mi mo tych za strze żeń wpro wa dze nie do obie gu
na uko we go wie lu usta leń wy ni ka ją cych z za war tych w to mie do ku men tów mia ło ogrom ne
zna cze nie dla ba dań nad dzie ja mi pol skie go pod zie mia na tych te re nach.

Ogó łem tom ten za wie ra 23 do ku men ty (czy ra czej nie wiel kie ze spo li ki do ku men tów),
przy czym wszyst kie prze cho wy wa ne są w ar chi wach SBU w Ki jo wie i we Lwo wie. Pierw -
szych sześć to mel dun ki spe cjal ne lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych Ukra iń skiej
So cja li stycz nej Re pu bli ki Rad (USRR) Iwa na Sie ro wa wy sy ła ne do lu do we go ko mi sa rza
spraw we wnętrz nych ZSRR Ław ren ti ja Be rii. Za wie ra ją one wie le in for ma cji o pro wa dzo -
nych spra wach roz pra co wy wa nia pol skie go pod zie mia na Za chod niej Ukra inie, m.in. ile
osób i kie dy zo sta ło aresz to wa nych, ich na zwi ska ro do we i fał szy we. Część dru gą pu bli ka -
cji (7 do ku men tów) sta no wią „Lo sy ludz kie”, gdzie w świe tle ma te ria łów wi dzi my losy

6 Szcze gó ło wo o tym pi szę w: Wal�ka� NKWD� ze� Związ�kiem� Wal�ki� Zbroj�nej� na Kre�sach� Po�łu�dnio�wo�-
-Wschod�nich�w świe�tle�do�ku�men�tów�z pol�skich�ar�chi�wów�w Lon�dy�nie [w:] Eu�ro�pa�nie�pro�win�cjo�nal�na.�Prze�-
mia�ny�na zie�miach�wschod�nich�daw�nej�Rze�czy�po�spo�li�tej�(Bia�ło�ruś,�Li�twa,�Ło�twa,�Ukra�ina,�wschod�nie�po�gra�-
ni�cze III Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej)�w la�tach 1772–1999, red. K. Ja sie wicz, War sza wa–Lon dyn 1999, s. 671.

7 R. Wnuk, „Za pierw�sze�go�So�wie�ta”.�Pol�ska� kon�spi�ra�cja� na Kre�sach�Wschod�nich II Rze�czy�po�spo�li�tej
(wrze�sień 1939�–�czer�wiec 1941), War sza wa 2007.
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osób – nie ko niecz nie po wią za nych z pod zie miem – jak wspo mnia nych już wcze śniej
gen. M. Za ru skie go i B. Obe r tyń skiej. Ko lej ne 10 do ku men tów w czę ści trze ciej („Pro ble -
my kon spi ra cji”) do ty czy róż nych grup kon spi ra cyj nych i osób. Nie przed sta wia ją one
zwar tej ca ło ści, ma ło te go, sta no wią też pew ną część więk szej do ku men ta cji (jak wła śnie
w przy pad ku spra wy Ko men dy Ob sza ru nr 3 ZWZ). Spra wia to wra że nie, jak by re dak to rzy
to mu zna leź li się w sy tu acji pew nej bez rad no ści – co po cząć wo bec tak ogrom ne go bo gac -
twa ma te ria łu, ja ki znaj du je się w ar chi wach SBU? Co z nie go wy brać? Za mia rem au to rów
by ło po ka za nie wie lu nie zwy kle cie ka wych spraw, co prze ło ży ło się na dość bo ga ty, ale wy -
ryw ko wy ma te riał za pre zen to wa ny pol skie mu czy tel ni ko wi.

Tom dru gi Prze�sie�dle�nia� Po�la�ków� i Ukra�iń�ców 1944–1946 (War sza wa–Ki jów 2000),
ss. 1007 + 1 nlb. + ilu stra cje, za wie ra łącz nie 191 do ku men tów do ty czą cych prze sie dleń od -
by wa ją cych się na pod sta wie umo wy mię dzy rzą dem USRR a PKWN z 9 wrze śnia 1944 r.
Pod kre ślić trze ba, że na pod sta wie tej umo wy do paź dzier ni ka 1946 r. wy je cha ło z Ukra -
iny 812 688 Po la ków, a we dług pod su mo wa nia do ko na ne go w mar cu 1947 r. z Pol ski prze -
sie dlo no na Ukra inę 472 635 Ukra iń ców. Ba dacz tej pro ble ma ty ki, Jan Pi su liń ski, usta lił
na pod sta wie ze sta wie nia z 2 sierp nia 1946 r., że ogó łem prze sie dlo no z Pol ski na Ukra -
inę 482 880 osób. I ta osta tecz na licz ba wy da je się naj bar dziej praw do po dob na8. Z tych do -
ku men tów ja sno wy ni ka, że re ali za cją ca łej ope ra cji prze sie dleń czej za rów no w USRR, jak
i Pol sce lu bel skiej, a po tem na zie miach pol skich pod le głych wła dzom ko mu ni stycz nym,
zajmo wa li się funk cjo na riu sze ra dziec kich służb bez pie czeń stwa. Przed sta wi ciel stwa Pań -
stwo we go Urzę du Re pa tria cyj ne go – któ ry ode grał ogrom nie po zy tyw ną ro lę w tych po wo -
jen nych „wę drów kach lu dów”, nio sąc ty siąc om lu dzi czę sto pod sta wo wą po moc – speł nia ły
w grun cie rze czy ro lę po moc ni czą, zwłasz cza na te re nie ZSRR. So wiec cy funk cjo na riu sze
na to miast na tknę li się przy tej oka zji na opór ze stro ny pod zie mi pol skie go i ukra iń skie go,
dzia ła ją cych na te re nie za rów no USRR, jak i Pol ski. Na pod kre śle nie przy tej oka zji za słu -
gu je fakt, że wła dze USRR sta ra ły się jak naj szyb ciej prze sie dlić Po la ków, aby w ten spo sób
uzy skać zna czą ce ko rzy ści – przede wszyst kim zli kwi do wać pol skie pod zie mie na Ukra inie
Za chod niej i po zbyć się z niej pol skiej spo łecz no ści. Jed no cze śnie od na cjo na li stów ukra iń -
skich prze jęto ha sła spro wa dza ją ce się do de po lo ni za cji tych ziem, przy nada niu im osta tecz -
nie zu peł nie in ne go cha rak te ru. Naj le piej cha rak te ry zu ją to sło wa I se kre ta rza par tii ko mu ni -
stycz nej ob wo du lwow skie go Iwa na Gru szec kie go wy po wie dzia ne 6 grud nia 1944 r.:
„Lwów był, jest i bę dzie mia stem so wiec kim”9. Ten cel ra dziec kim wła dzom uda ło się osiąg -
nąć, przy jed no cze snym wy sie dle niu w la tach 1946–1949 w głąb ZSRR (głów nie na Sy be -
rię) oko ło pół mi lio na Ukra iń ców w ra mach wal ki z na cjo na li stycz nym pod zie miem z Ukra -
iny Za chod niej10 oraz po świę ce niu ko lej nych ty się cy za miesz ka łych w Pol sce (za Bu giem
i Sa nem), prze sie dlo nych przy tej oka zji na da le ką Ukra inę ob ję tą w owym cza sie klę ską gło -
du, któ ra po chło nę ła oko ło stu ty się cy ofiar. Pu bli ka cja zo sta ła po tem wy ko rzy sta na i po zy -
tyw nie za opi nio wa na przez Ja na Pi su liń skie go ja ko jed no z waż niej szych źró deł do szcze gó -
ło we go opra co wa nia dzie jów tych prze sie dleń. Jak w każ dym to mie z tej se rii, tak i ten zo stał
po prze dzo ny krót kim wstę pem za wie ra ją cym opis wy da rzeń oraz cha rak te ry sty kę do tych -
cza so wej li te ra tu ry.

Tom skła da się z dwóch czę ści: pierw szą sta no wi sie dem do ku men tów, któ re ilu stru ją
pro blem prze sie dleń Po la ków z Sy be rii na Ukra inę w 1944 r.; dru ga na to miast za wie ra wie -

8 J. Pi su liń ski, Prze�sie�dle�nie�lud�no�ści�ukra�iń�skiej�z Pol�ski�do USRR�w la�tach 1944–1947, Rze szów 2009,
s. 506.

9 G. Ma zur, J. Skwa ra, J. Wę gier ski, Kro�ni�ka 2350�dni�woj�ny�i oku�pa�cji�Lwo�wa 1 IX 1939�–�5 II 1946,
Kato wi ce 2007, s. 545.

10 W.A. Ser czyk, Hi�sto�ria�Ukra�iny, Wro cław 2001, s. 360.
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le do ku men tów – przede wszyst kim z ar chi wów ukra iń skich – któ re uka zu ją pro blem prze -
sie dleń w la tach 1944–1946.

Ko lej ny tom se rii, Pol�skie� pod�zie�mie 1939–1941.�Od Wo�ły�nia� do Po�ku�cia, część 1–2
(War sza wa–Ki jów 2004), ss. 1447 + 1 nlb. + ilu stra cje, był po wro tem do pro ble ma ty ki za -
po cząt ko wa nej w pierw szej edy cji. Wszyst kie za war te w nim do ku men ty po cho dzą z ar chi -
wum SBU i do ty czą gen. Mi cha ła Ka ra sze wi cza -To ka rzew skie go (są tam mię dzy in ny mi je -
go ze zna nia, pro to ko ły prze słu chań, de cy zje są do wych władz ra dziec kich), Okrę gu ZWZ
Wo łyń, Ob sza ru i Okrę gu ZWZ Lwów, Pod okrę gu ZWZ Dro ho bycz, Okrę gu ZWZ Sta ni -
sła wów, Okrę gu ZWZ Tar no pol, po wsta nia w Czort ko wie w stycz niu 1940 r., łącz no ści ku -
rier skiej z ba za mi i spraw wy wia dow czych. Ogó łem w pu bli ka cji zna la zło się 88 do ku men -
tów, w wie lu przy pad kach bar dzo ob szer nych. Za wie ra ją one szcze gó ło we in for ma cje
o dzie jach pol skie go pod zie mia na Ukra inie Za chod niej. Nie ule ga wąt pli wo ści, że bez tych
do ku men tów na sza wie dza o nim by ła by o wie le skrom niej sza. Na le ży za uwa żyć, że wy bór
ma te ria łów do ko na ny w tej pu bli ka cji jest bar dziej prze my śla ny niż w to mie pierw szym.
Po ja wia ją się na zwi ska (spra wy) wie lu osób, któ re w pod zie miu ode gra ły znacz ną ro lę, stąd
bez znaj du ją cych się w tej książ ce do ku men tów nie spo sób pi sać o hi sto rii pol skie go pod -
zie mia na Ukra inie Za chod niej w latach 1939–1941. Pod wzglę dem te ma tycz nym, pro ble -
mo wym, oba to my sta no wią pew ną ca łość. 

Przed sta wie nie czy tel ni kom tak ob szer nych do ku men tów po zwo li ło na wy tłu ma cze nie
ko lej nych kwestii, któ re do tej po ry by ły zna ne je dy nie frag men ta rycz nie, ujaw nio no tra -
gicz ne lo sy wie lu osób – da ty ich aresz to wań, oko licz no ści i miej sca śmier ci. Sła bo ścią po -
zo sta je je dy nie fakt, że ma te ria ły do ty czą ce pol skie go pod zie mia lat 1939–1941 zo sta ły roz -
pro szo ne w dwóch to mach, nie są wszyst kie, a po nad to nie sta no wią one ja kiejś zwar tej
ca ło ści. Nie mniej jed nak dzię ki nim oraz in ne mu bar dzo cen ne mu zbio ro wi do ku men -
tów – wy da ne mu też przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, tym ra zem
we współ pra cy z ro syj ską Fe de ral ną Służ bą Bez pie czeń stwa11 – zo sta ło wy ja śnio nych mnó -
stwo nie zna nych do tej po ry spraw z hi sto rii pol skie go pod zie mia na Za chod niej Ukra inie
w la tach 1939–1941. Po zwo li ło to na stęp nie na pu bli ka cję pierw szej je go mo no gra fii, wspo -
mnia nej już książ ki R. Wnu ka, opar tej na bar dzo bo ga tej ba zie ar chi wal nej i li te ra tu rze.
Pew ne waż ne in for ma cje za wie ra ły też nie któ re wy daw nic twa ro syj skie i ukra iń skie oraz
licz ne tek sty pol skich hi sto ry ków, któ rzy peł ny mi gar ścia mi czer pa li z ar chi wów pol skich
w kra ju i na emi gra cji i bez żad nych już trud no ści pu bli ko wa li wy ni ki swo ich ba dań. Doku -
men ty za war te w zbio rze wy da nym wspól nie z FSB sta no wią bar dzo po waż ne uzu peł nie nie
opu bli ko wa nych do ku men tów z ar chi wów ukra iń skich i trze ba w tym miej scu wspo mnieć
o nich jesz cze z tej przy czy ny, że zo sta ły wy two rzo ne przez tę sa mą in sty tu cję (NKWD)
i tych sa mych lu dzi, a do ty czy ły tych sa mych spraw – pol skie go pod zie mia i zwal cza nia go.

Tom czwar ty oma wia nej se rii no si ty tuł Po�la�cy�i Ukra�iń�cy�mię�dzy�dwo�ma�sys�te�ma�mi�to�ta�li�-
tar�ny�mi 1942–1945, część 1–2 (War sza wa–Ki jów 2005), ss. 1512 + ilu stra cje. Za wie ra on wie -
le waż nych ma te ria łów ilu stru ją cych sto sun ki mię dzy Ar mią Kra jo wą i Ukra iń ską Po wstań czą
Ar mią na tle po li ty ki obu oku pan tów oraz do ku men ty szcze gó ło wo przed sta wia ją ce wy da rze -
nia na Wo ły niu, w Ga li cji i na Chełmsz czyź nie, a tak że w Hru bie szow skiem. Łącz nie tom ten
obej mu je 194 do ku men ty ze zbio rów Pań stwo we go Ar chi wum SBU oraz ar chi wum IPN. Ma -
te ria ły te zo sta ły wy two rzo ne przez pod zie mia pol skie i ukra iń skie, so wiec kie or ga na bez pie -
czeń stwa, pol skie in sty tu cje pań stwo we, jak i – w nie wiel kim stop niu – in sty tu cje nie miec kie.
Rze czą dys ku syj ną jest jed nak za miesz cze nie w tym to mie do ku men tów, któ re wcze śniej zosta ły

11 Pol�skie�pod�zie�mie�na te�re�nach�Za�chod�niej�Ukra�iny�i Za�chod�niej�Bia�ło�ru�si�w la�tach 1939–1941, oprac.
zbio ro we, War sza wa–Mo skwa 2001.
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już opu bli ko wa ne, ta kich jak de pe sza gen. Ste fa na Ro wec kie go z kwiet nia 1943 r. (s. 113–145),
wła ści wie prze dru ko wa na za wy daw nic twem Ar�mia�Kra�jo�wa�w do�ku�men�tach 1939–1945, t. 6,
Lon dyn 1989 (s. 314–332). W do dat ku tam do ku ment ten uka zał się w ca ło ści, a tu taj je dy nie
we frag men tach. Po dob nie jest z prze dru ko wa ny mi źró dła mi z to mu trze cie go Ar�mii�Kra�jo�wej
w do�ku�men�tach 1939–1945: de pe szą gen. Ta de usza Ko mo row skie go z 19 sierp nia 1943 r.
(s. 235–239), na stęp ną de pe szą gen. T. Ko mo row skie go z 1 mar ca 1944 r. (s. 307–323), frag -
men tem de pe szy do wód cy Ar mii Kra jo wej z 21 czerw ca 1944 r. (s. 346–347) – w zbio rze
Armia�Kra�jo�wa�w do�ku�men�tach 1939–1945 do ku ment ten po da no w ca ło ści. Ko lej na de pe sza
z te go to mu z 4 ma ja 1943 r. (s. 392–395) – do dat ko wo zo sta ła za miesz czo na w spi sie tre ści
z błę dem, mia no wi cie wy słał ją do Lon dy nu gen. S. Ro wec ki, a nie – jak na pi sa no – gen.
T. Ko mo row ski. Ogó łem oko ło 60 stron za ję ły do ku men ty prze dru ko wa ne z wy daw nic twa
już zna ne go, co mo gło zo stać wy ko rzy sta ne ina czej, przez umiesz cze nie tam źró deł cał ko wi -
cie nie zna nych i jesz cze nie pu bli ko wa nych. Z dru giej stro ny ar gu men tem, któ ry do pol skich
człon ków re dak cji prze ma wiał za opu bli ko wa niem ww. do ku men tów, był fakt, że w ten spo -
sób udo stęp nia no ukra iń skim hi sto ry kom ma te ria ły za miesz czo ne wcze śniej w pol skim wy -
daw nic twie emi gra cyj nym, któ re jest nie sły cha nie rzad kie na Ukra inie.

Ko lej ny mi do ku men ta mi za miesz czo ny mi w tym to mie są re la cje: Ta de usza Kar pe ty
z 28 mar ca 1985 r. na te mat ak cji od we to wej Ke dy wu AK we Wło dzi mie rzu Wo łyń skim
w stycz niu 1943 r. oraz Wła dy sła wa Ko chań skie go z 1970 r. – obie ze zbio rów IPN. Naj -
śwież szym zgo ła do ku men tem jest prze cho wy wa ne w zbio rach SBU wspo mnie nie Ołek san -
dra Ski palś kie go z 2004 r. do ty czą ce wy da rzeń na Wo ły niu w 1943 r., o na pa dzie i znisz cze -
niu wsi Wy dźgów przez Po la ków. Jest to o ty le nie ty po we, że na ogół w se rii tej pu bli ko wa ne
są do ku men ty wy two rzo ne w okre sie II woj ny świa to wej bądź bez po śred nio po jej za koń cze -
niu, a nie re la cje po wsta łe wie le lat po woj nie. Tych ostat nich w za so bach róż nych ar chi wów
oraz zbio rach pry wat nych jest mnó stwo, na to miast nie ule ga wąt pli wo ści, że o wie le waż -
niej sze jest udo stęp nie nie hi sto ry kom ory gi nal nych do ku men tów, a nie wspo mnień i re la cji. 

Na pi sać tu tak że na le ży o do ku men tach ob ra zu ją cych struk tu rę i dzia łal ność Or ga ni za cji
Ukra iń skich Na cjo na li stów – Ukra iń skiej Po wstań czej Ar mii (OUN-UPA), a tak że do ty czą -
cych roz mów OUN z pol skim pod zie miem. Hi sto ry cy, rzecz ja sna, wie dzie li, że ta kie roz -
mo wy mia ły miej sce. Wie le dla usta leń w tej ma te rii po czy nił Ry szard To rzec ki, wy bit ny
ba dacz sto sun ków pol sko -ukra iń skich. W tym to mie zo sta ły za miesz czo ne do ku men ty, któ -
re szcze gó ło wo re la cjo nu ją o po szcze gól nych spo tka niach przedstawicieli Ar mii Kra jo wej
i De le ga tu ry Rzą du z delegatami OUN. Są to np. pro to ko ły prze słu chań My chaj ło Ste pa nia -
ka i Ołek san dra Łuc kie go – aresz to wa nych póź niej przez funk cjo na riu szy so wiec kich or ga -
nów bez pie czeń stwa, któ rzy na der szcze gó ło wo ze zna wa li za rów no o swo jej dzia łal no ści,
jak i o zna nych im szcze gó łach funk cjo no wa nia or ga ni za cji. Waż nych in for ma cji do star cza -
ją tak że pro to ko ły roz mów mię dzy pod zie mia mi pol skim i ukra iń skim, znaj du ją ce się właś -
nie w ar chi wach SBU. Wresz cie w tym to mie zna la zło się wie le do ku men tów uka zu ją cych
roz wój kon flik tu pol sko -ukra iń skie go na Wo ły niu, w Ga li cji oraz na zie miach chełm skiej
i hru bie szow skiej. W sy tu acji kie dy w pol skich opra co wa niach ma my do czy nie nia
z obrazem te go kon flik tu odmien nym od ukra iń skie go punk tu wi dze nia, tym bar dziej na le ży
do ce nić fakt od no to wa nia tych róż nic przez au to rów to mu za sprawą opu bli ko wa nia tak bo -
ga te go ma te ria łu źró dło we go. Pod kre ślić rów nież na le ży, że dzię ki ta kie mu po dej ściu
do przed sta wie nia pro ble ma ty ki uzy sku je my też orien ta cję co do pol skiej i ukra iń skiej li te -
ra tu ry przed mio tu. 

Tom ten tak że zo stał po prze dzo ny ob szer nym opi sem wy da rzeń oraz cha rak te ry sty ką li -
te ra tu ry. Z uwa gi na fakt, że pol scy i ukra iń scy hi sto ry cy zaj mu ją od mien ne sta no wi ska
w kwe stii prze bie gu wspo mnia ne go kon flik tu, nic dziw ne go, że ko niecz ne by ło przed sta wie -
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nie punk tów wi dze nia obu stron. Dzię ki te mu w przy szło ści każ dy naukowiec, czy to kon -
cen tru ją cy się w swo ich ba da niach na tym kon flik cie lub usi łu ją cy od na leźć pró by szu ka nia
po ro zu mie nia w tych jak że trud nych cza sach, czy też śle dzą cy obec ność w tej krwa wej za -
wie ru sze Niem ców i So wie tów, któ rzy re ali zo wa li tam swo je in te re sy, bę dzie mu siał oprzeć
się na tym wy daw nic twie ja ko na jed nym z pod sta wo wych. Na te re nie Wo ły nia wal czy li bo -
wiem nie rzad ko wszy scy ze wszyst ki mi: OUN-UPA, AK, Niem cy i par ty zant ka sowiec ka.
Na mar gi ne sie moż na do dać, że w wy ni ku tych wy da rzeń re gion ten wy szedł z woj ny i po -
wo jen ne go okre su zwal cza nia ukra iń skie go pod zie mia przez wła dze ra dziec kie kom plet nie
zruj no wa ny. Jest to jed nak coś, o czym nie znaj du je my już śla du w do ku men tach.

Tom pią ty: Ak�cja�„Wi�sła” 1947 (War sza wa–Ki jów 2006), ss. 832 + ilu stra cje, za wie ra
waż ne do ku men ty od no szą ce się do tej ope ra cji. Nie jest to pierw sze wy daw nic two do ty czą -
ce tej pro ble ma ty ki, wcze śniej bo wiem i w Pol sce, i na Ukra inie opu bli ko wa no już wie le war -
to ścio wych po zy cji – za rów no zbio rów do ku men tów, jak i prac o cha rak te rze mo no gra ficz -
nym12. Oma wia na książ ka za wie ra ma te ria ły głów nie z ar chi wów pol skich. Z ar chi wum
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej po cho dzi 58 do ku men tów, z Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko -
we go 23 do ku men ty, z Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji 4 do -
ku men ty, na to miast z Pań stwo we go Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny 7 do ku men -
tów. Trze ba przy tym pod kre ślić, że opu bli ko wa ne ma te ria ły wy do by te z pol skich ar chi wów
ma ją bar dzo du że zna cze nie. Na le żą do nich mię dzy in ny mi ko mu ni ka ty sy tu acyj ne mi ni stra
obro ny na ro do wej marsz. Mi cha ła Ro li -Ży mier skie go; są to więc do ku men ty moż li wie
najwyż sze go szcze bla. Wy daw cy te go to mu sto ją na sta no wi sku, że by ła to ope ra cja prze pro -
wa dzo na przy wie dzy i cał ko wi tej ak cep ta cji stro ny so wiec kiej. Ak cja po łą czo na by ła zresz -
tą z ogrom ny mi ope ra cja mi prze ciw ko OUN-UPA prze pro wa dza ny mi w tym cza sie na Ukra -
inie przy po mo cy sił bez pie czeń stwa i woj ska ZSRR. Sta no wi sko to jest sprzecz ne z punk tem
wi dze nia nie któ rych ba da czy (np. Je when My sy ło) pro pa gu ją cych wer sję, że by ła to cał ko -
wi cie sa mo dziel na ope ra cja pol ska. Tej opi nii nie da się jed nak do koń ca utrzy mać, po nie waż
w ów cze snej Pol sce nie spo sób by ło po dej mo wać ja kich kol wiek po waż niej szych de cy zji bez
uzgod nie nia z So wie ta mi. Tym bar dziej jest rze czą nie moż li wą, aby tak po waż ne spra wy, jak
prze sie dle nie 140 tys. Ukra iń ców, od by ło się bez zgo dy i wie dzy naj wyż szych czyn ni ków ra -
dziec kich, to zna czy ak cep ta cji sa me go Sta li na. Ra por ty w spra wach o wie le mniej szym zna -
cze niu by ły prze sy ła ne przez so wiec kich do rad ców przy pol skim mi ni strze bez pie czeń stwa
pu blicz ne go Sta ni sła wie Rad kie wi czu do mi ni stra spraw we wnętrz nych ZSRR Sier gie ja Kru -
gło wa, któ ry na stęp nie prze sy łał je Jó ze fo wi Sta li no wi, Ław rien ti jo wi Be rii oraz in nym
człon kom ra dziec kie go Biu ra Po li tycz ne go KC KPZR13.

Wy daw cy po prze dzi li ten tom ob szer nym wstę pem, w któ rym omó wi li prze bieg wy da -
rzeń oraz li te ra tu rę zwią za ną z ak cją „Wi sła”. Czy tel nik otrzy mał więc tu taj pod sta wo we
infor ma cje na jej te mat. Na le ży jed nak za uwa żyć, że w tym przy pad ku ma my do czy nie nia
z to mem za wie ra ją cym do ku men ty zwią za ne z wy da rze nia mi naj bar dziej chy ba zna ny mi
spo śród tych, któ re zna la zły od bi cie w po szcze gól nych książkach tej se rii. Jed nak i tak trze -
ba stwier dzić, że hi sto ry cy otrzy ma li do rę ki ob szer ny materiał, dzię ki któ re mu na sza wie -
dza o ak cji „Wi sła” ule gła znacz ne mu po sze rze niu.

Tom szó sty: Ope�ra�cja�„Sejm” 1944–1946 (War sza wa–Ki jów 2007), ss. 1353 + 3 nlb. +
ilu stra cje, oma wia ope ra cję roz bi cia pol skie go pod zie mia prze pro wa dzo ną w ostat nim okre -
sie II woj ny świa to wej i tuż po jej za koń cze niu przez ra dziec kie or ga ny bez pie czeń stwa.

12 Przed sta wie nie li te ra tu ry przed mio tu znaj du je się we wstę pie. Ob szer ne do ku men ty w tej spra wie opu -
bli ko wał J. My sy ło, Ak�cja�„Wi�sła”.�Do�ku�men�ty, War sza wa 1993. 

13 NKWD�i pol�skie�pod�zie�mie 1944–1945.�Z „te�czek� spe�cjal�nych”�Jó�ze�fa�W.�Sta�li�na, red. A. No sko wa,
A. Fito wa, Kra ków 1998, s. 245–254.
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Wy tycz ne do jej przy go to wa nia, a na stęp nie prze pro wa dze nia zo sta ły wy da ne 25 stycz -
nia 1944 r. przez za stęp cę lu do we go ko mi sa rza bez pie czeń stwa pań stwo we go ZSRR ko mi -
sa rza bez pie czeń stwa pań stwo we go 2 ran gi Bog da na Ko bu ło wa i ad re so wa ne by ły do ko -
mi sa rzy lu do wych bez pie czeń stwa pań stwo we go re pu blik: Li tew skiej, Bia ło ru skiej
i Ukra iń skiej14. W to mie opu bli ko wa no 78 do ku men tów z Pań stwo we go Ar chi wum SBU.
Dzię ki nim hi sto ryk po raz pierw szy uzy skał w mia rę peł ny ob raz re pre sji wy mie rzo nych
w tym cza sie w pol skie pod zie mie na Ukra inie Za chod niej, w tym tak że cen ne da ne sta ty -
stycz ne, z któ rych wy ni ka, że do 1 wrze śnia 1946 r. w wy ni ku pra cy agen tu ral no -ope ra cyj -
nej „w spra wie pol skiej” zli kwi do wa no 168 pol skich an ty so wiec kich or ga ni za cji oraz aresz -
to wa no oko ło 4000 osób. Oma wia ny tu zbiór do ku men tów jest bar dzo waż ny dla
do kład ne go po zna nia hi sto rii ostat nich tra gicz nych mie się cy Pol skie go Pań stwa Pod ziem -
ne go na tym te re nie, do tej po ry bo wiem prze bieg tych wy da rzeń hi sto ry cy od twa rza li
wyłącz nie na pod sta wie ma te ria łów AK oraz wspo mnień i re la cji ich pol skich uczest ni ków.
Te raz moż na by ło skon fron to wać in for ma cje za war te w tych źró dłach z do ku men ta cją
NKWD. Dzię ki te mu ma my szczegółowy ob raz li kwi do wa nia przez so wiec kie służ by
agend pol skie go pod zie mia, do kład niej sze niż w je go ra por tach licz by, na zwi ska, wiel kość
po no szo nych strat. Wła ści wie to do pie ro po opu bli ko wa niu te go to mu moż na po ku sić się
o pró bę mo no gra fii koń ca AK na Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich. Na pi sa nie jej jest jesz -
cze jed nym za da niem sto ją cym przed hi sto ry ka mi. 

Waż ną spra wą dla so wiec kich władz, któ ra zna la zła swo je od zwier cie dle nie w do ku men -
tach NKWD, by ło nie po ko ją ce (z punk tu wi dze nia So wie tów) zja wi sko od mów Po la ków
wy jaz du do kra ju. Jak się oka zu je, dą ży ły one do cał ko wi tej de po lo ni za cji te re nów Ukra iny,
w tym Ukra iny Za chod niej, pro wa dząc tu taj po li ty kę toż sa mą z ukra iń ski mi na cjo na li sta mi.
Po przez wy sie dle nie Po la ków au to ma tycz nie li kwi da cji ule ga ło pod zie mie pol skie na tym
te re nie, gi nę ła bo wiem spo łecz ność sta no wią ca je go opar cie. Jesz cze waż niej szą i o wie le
bar dziej nie po ko ją cą spra wą dla so wiec kich władz by ły kon tak ty pod zie mi pol skie go i ukra -
iń skie go. Cza sem do cho dzi ło do swo istych po ro zu mień „o nie agre sji”, a w nie któ rych przy -
pad kach na wet do współ pra cy zbroj nej prze ciw ko no wej wła dzy15. Jed no cze śnie jed nak
w dal szym cią gu na po gra ni czu pol sko -ukra iń skim (po łu dnio wo -wschod nie te re ny wo je -
wództw lu bel skie go i rze szow skie go oraz Ukra ina Za chod nia) trwa ły wal ki mię dzy AK
a UPA. Sy tu acja nie by ła więc jed no znacz na, ale wszel kie prze ja wy dą że nia do po ro zu mie -
nia wi docz nie trak to wa ne by ły ja ko wy jąt ko wo nie bez piecz ne.

Do bór ma te ria łów za miesz czo nych w tym to mie na le ży uznać za traf ny, są one sto sun -
ko wo re pre zen ta tyw ne, uka zu ją ak cje wy mie rzo ne w struk tu ry pol skie go pod zie mia oraz
prze ciw ko naj waż niej szym je go dzia ła czom. Kwe stią o klu czo wym zna cze niu, je śli cho dzi
o wy da nie te go to mu, by ło wy do by cie z ar chi wów nie zna nych wcze śniej do ku men tów do -
ty czą cych zwal cza nia pol skie go pod zie mia na te re nie Ukra iny Za chod niej, w tym przy pad -
ku bo wiem – w od róż nie niu od in nych czę ści Kre sów Wschod nich (mam tu zwłasz cza
na my śli zie mie pół noc no -wschod nie II Rze czy po spo li tej) – wie dza hi sto ry ków by ła dość
ską pa. Je dy nie prze bieg aresz to wań ofi ce rów i żoł nie rzy AK we Lwo wie, po cząw szy od lip -
ca 1944 r., był bar dziej zna ny, ale też głów nie z pol skich źró deł.

Do to mu oprócz fo to gra fii uczest ni ków wy da rzeń do łą czo ne tak że zo sta ły ja ko ma te riał
ilu stra cyj ny ko pie wy ko na nych swe go cza su w NKWD sche ma tów pol skie go pod zie mia.

14 Do ku ment ten po raz pierw szy zo stał opu bli ko wa ny w: G. Ma zur, Ope�ra�cja�„Sejm”, „Ze szy ty Hi sto -
rycz ne” (Pa ryż) 1993, z. 104, s. 154–157.

15 Sze rzej na ten te mat zob.: G. Mo ty ka, R. Wnuk, Pa�ny�i re�zu�ny.�Współ�pra�ca�AK-WiN�i UPA 1945–1947,
War sza wa 1997. 
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Tom siód my: Wiel�ki�Głód�na Ukra�inie 1932–1933 (War sza wa–Ki jów 2008), ss. 1205 + 3 nlb.
+ ilu stra cje, opi su je wy da rze nia wcze śniej sze niż w po przed nich to mach. O waż no ści tej
książ ki niech świad czy fakt, że po prze dzo na zo sta ła przed mo wa mi pre zy den tów Pol ski
Lecha Ka czyń skie go i Ukra iny Wik to ra Jusz czen ki. Nie wąt pli wie wy da nie te go to mu jest
bar dzo za sad ne, po nie waż w ten spo sób zo sta ły pol skie mu czy tel ni ko wi udo stęp nio ne nie -
zna ne wcze śniej do ku men ty z ar chi wów ukra iń skich, sta no wią ce czę sto pod sta wo we źró dło
na szej wie dzy o tych tra gicz nych wy da rze niach.

Pu bli ka cja za wie ra 230 do ku men tów. Zo sta ły one po prze dzo ne ob szer nym wstę pem cha -
rak te ry zu ją cym re pre sje, ja kie mia ły miej sce na Ukra inie w la tach dwu dzie stych i trzy dzie -
stych. Ob ję ły one za rów no róż ne gru py an ty bol sze wic kie (w tym czę sto ukra iń skie o cha -
rak te rze na cjo na li stycz nym), jak i pol skie śro do wi ska oraz krę gi sta rej ukra iń skiej
in te li gen cji, tak że w wie lu przy pad kach o pro ko mu ni stycz nym na sta wie niu. Ist nie nie ich
świad czy ło o sil nej opo zy cji wo bec wła dzy ko mu ni stycz nej. Waż ną czę ścią re pre sji by ło
tzw. roz ku ła cza nie i prze pro wa dza nie ko lek ty wi za cji. Do ku men ty za miesz czo ne w edy cji są
pol skiej i so wiec kiej pro we nien cji. Oprócz ma te ria łów pol skich – wy wia du, po li cji, dy plo -
ma cji i ad mi ni stra cji, po cho dzą cych z Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go w War sza wie
(33 do ku men ty) i Ar chi wum Akt No wych w War sza wie (5 do ku men tów), są tu tak że ar chi -
wa lia z Cen tral ne go Pań stwo we go Ar chi wum Hi sto rycz ne go Ukra iny (CDIAU) we Lwo wie
(3 do ku men ty), Ar chi wum Pań stwo we go Ob wo du Iwa no -Fran kiw skie go (DAIFO) w Iwa -
no -Fran kiw sku (20 do ku men tów), Ar chi wum Pań stwo we go Ob wo du Wo łyń skie go
(DAWO) w Łuc ku (17 do ku men tów), Ar chi wum Pań stwo we go Ob wo du Tar no pol skie go
(DATO) w Tar no po lu (18 do ku men tów) oraz do ku men ty wy two rzo ne przez so wiec kie or -
ga ny bez pie czeń stwa, prze cho wy wa ne w ar chi wum SBU (134 do ku menty)16. W Pol sce
i na Ukra inie w cią gu ostat nich lat uka za ło się wie le pu bli ka cji po świę co nych Wiel kie mu
Gło do wi, za rów no o cha rak te rze mo no gra ficz nym, jak i zbio rów do ku men tów. Oma wia ne
wy daw nic two przy bli ża nam te tra gicz ne dzie je, w któ rych po nio sło śmierć oko ło 3–3,5 mln
osób. Książ ka z punk tu wi dze nia pol skie go czy tel ni ka ma o ty le do nio słe zna cze nie, że jest
to jed na z pierw szych w Pol sce edy cji źró deł, któ ra po ru sza te wy da rze nia. Jesz cze do nie -
daw na w kra ju pu bli ka cji o Wiel kim Gło dzie by ło nie wie le, wię cej na ten te mat moż na było
zna leźć w li te ra tu rze emi gra cyj nej. Oczy wi ście na Ukra inie sy tu acja pod tym wzglę dem
była o wie le lep sza.

Jed nym z ostat nich zdjęć za miesz czo nych w tym to mie jest fo to gra fia My ko ły Łe my ka,
człon ka OUN, któ ry 21 paź dzier ni ka 1933 r. w pro te ście prze ciw ko zbrod ni czej po li ty ce ko -
mu ni stycz nych władz na Ukra inie do ko nał za ma chu na Alek san dra Maj ło wa, pra cow ni ka
so wiec kie go kon su la tu we Lwo wie. Bez te go do dat ko we go ob ja śnie nia ilu stra cja ta jest
dość nie czy tel na, tym bar dziej że w żad nym z do ku men tów nie jest Łemyk wy mie nio ny.

Dwa la ta póź niej uka zał się ósmy tom oma wia nej se rii: Wiel�ki� Ter�ror:� ope�ra�cja� pol�-
ska 1937–1938, część 1–2 (War sza wa 2010),  ss. 1982 + 1 nlb. Za miesz czo ne w nim źró dła
po cho dzą wy łącz nie z ar chi wów SBU, głów nie z Ki jo wa i Ży to mie rza, dwa do ku men ty
z Czer kas, a je den z Ode ssy. Uka zu ją one re pre sje wo bec spo łecz no ści pol skiej w USRR,
po cząw szy od 1935 r. Wy mie rzo ne one by ły po cząt ko wo w tzw. pol skie szpie go stwo oraz
Pol ską Or ga ni za cję Woj sko wą. Pu bli ka cja tych do ku men tów wy peł nia do tkli wą lu kę ba -
daw czą. Do tej po ry wia do mo tyl ko by ło, że w koń cu lat trzy dzie stych na pol ską mniej szość

16 W tym sa mym ro ku zo stał wy da ny in ny cen ny zbiór do ku men tów pol skiej pro we nien cji: Ho�ło�do�-
mor 1932–1933:�Wiel�ki�Głód� na Ukra�inie�w do�ku�men�tach� pol�skiej� dy�plo�ma�cji� i wy�wia�du, wy bór i oprac. 
J.J. Bru ski, War sza wa 2008, a tak że pra ca wy bit ne go hi sto ry ka ukra iń skie go S. Kul czyć kie go, Ho�ło�do�mor:
Wiel�ki�Głód�na Ukra�inie�w la�tach 1932–1933�ja�ko�lu�do�bój�stwo:�pro�blem�świa�do�mo�ści, Wro cław 2008, któ ry
po nad to opu bli ko wał na Ukra inie w ostat nich la tach wie le in nych prac na ten te mat. 
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w ZSRR spa dły okrut ne re pre sje, zwłasz cza wy wóz ki do Ka zach sta nu. Hi sto ry cy nie zna li
ku lis tych wy da rzeń, ich przy czyn oraz da nych ile osób by ło w ich trak cie re pre sjo no wa -
nych, ile wy wie zio nych, a ile stra ci ło ży cie.

Trze ba przy po mnieć, że POW po wsta ła je sie nią 1914 r. na po le ce nie Jó ze fa Pił sud skie go
oraz dzia ła ła w cza sie I woj ny świa to wej i bez po śred nio po jej za koń cze niu. Pro wa dzi ła wy -
wiad i dy wer sję, po cząt ko wo na ty łach ar mii ro syj skiej. Po tem w kon spi ra cji roz bu do wy wa -
ła swo je sze re gi, przy go to wu jąc się do wy stą pie nia prze ciw ko woj skom Nie miec i Au stro -
-Wę gier oku pu ją cym zie mie pol skie. Na stęp nie wzię ła udział w roz bra ja niu wojsk tych
państw, po czym w grud niu 1918 r. jej ogni wa we szły w skład Woj ska Pol skie go, w tym Od -
dzia łu II – wy wia du i kontr wy wia du. Uczest ni czy ła tak że w po wsta niach ślą skich i bra ła
udział w woj nie z Ro sją So wiec ką. Na Ukra inie na to miast dzia ła ła do czerw ca 1920 r. Cho -
ciaż w la tach dwu dzie stych i trzy dzie stych POW już nie ist nia ła, po słu ży ła ja ko pre tekst
do dal szych re pre sji wy mie rzo nych prze ciw ko spo łecz no ści pol skiej w USRR. Zo sta ły one
roz po czę te na mo cy roz ka zu lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych ZSRR Ni ko ła ja Je -
żo wa z 11 sierp nia 1937 r., któ ry na ka zy wał zli kwi do wa nie „struk tur POW” i „kadr dy wer -
syj no -szpie gow skich i po wstań czych”. Po la cy, rzecz ja sna, nie mie li moż li wo ści udo wod nie -
nia funk cjo na riu szom NKWD, że or ga ni za cja, do któ rej przy na leż ność ci ostat ni za rzu ca li
po szcze gól nym oso bom, już od daw na nie ist nie je. Osta tecz nie w la tach 1937–1938 w ra -
mach „ope ra cji pol skiej” ska za no 139 835 osób, z te go roz strze la no 111 091. Jed no cze śnie
od sierp nia 1937 r. do 17 li sto pa da 1938 r. trwa ła „ope ra cja ku łac ka”, w trak cie któ rej ska za -
no 770 tys. osób, z te go 370 tys. na ka rę śmier ci. Du ża gru pa spo śród nich by ła na ro do wo ści
pol skiej17. War to pod kre ślić, że ope ra cja z jed nej stro ny pro wa dzo na by ła w at mos fe rze cha -
rak te ry stycz nej dla ZSRR szpie go ma nii, a z dru giej mia ła wszel kie ce chy czyst ki et nicz nej.
Szcze gó ły „ope ra cji pol skiej” nie są do tej po ry do brze zna ne, stąd wpro wa dze nie oma wia -
nych tu ma te ria łów źró dło wych do obie gu na uko we go po zwo li na znacz ne po sze rze nie
i uszcze gó ło wie nie wie dzy o lo sach Po la ków w ZSRR w okre sie mię dzy wo jen nym.

Do ku men ty opu bli ko wa ne w tym to mie po dzie lo ne zo sta ły na na stę pu ją ce dzia ły: I. „Or -
ga ni za cja i prze bieg re pre sji”, w tym „Wal ka z pol skim szpie go stwem i POW” (15 do ku -
men tów), „De por ta cje do Ka zach sta nu” (5 do ku men tów), „Ope ra cja pol ska” (38 do ku men -
tów); II. „Ma te ria ły śled cze” – spra wy po szcze gól nych osób: Ste fa na Ka sper skie go
(11 do ku men tów), Se we ry na Sło wac kie go -Świę to chow skie go (3 do ku men ty), Ma ria na
Wol nie wi cza (5 do ku men tów), Kon stan ti na Po le cha (1 do ku ment), Pio tra Cha iń skie go
(1 dokument), Teo do ra Lan ge go (2 do ku men ty), Iwa na Za rwy (2 do ku men ty), Mi cha iła
Ogoń -Do ga now skie go (1 do ku ment), Pio tra Krien tow skie go (1 do ku ment), Zyg mun ta
Kwa śniew skie go i in nych (1 do ku ment), An to ni ja Mo diej skie go (1 do ku ment), Wła dy sła wa
Le wic kie go (2 do ku men ty), Il ji Łu go wo ja (1 do ku ment), Ja ko wa Syt ni ka i Fio do ra Ka czu -
row skie go (4 do ku men ty), An drie ja Mi zier ni ka (1 do ku ment), Gu sta wa Dal me ra (1 do ku -
ment), kryp to nim „Die fien zi wa” (1 do ku ment); III. „Or ga ni za cja i prze bieg re pre sji” – 73 do -
ku men ty ja ko „Ope ra cja pol ska” i 3 ja ko „Wal ka z tzw. pol skim szpie go stwem”, ko lej ne
3 do ku men ty z ma te ria łów śled czych i wresz cie 27 – to „Nad uży cia w apa ra cie re pre sji”. Jak
wy ni ka z tego spi su tre ści i na stęp nie sta ran nej lek tu ry, naj bar dziej ogól nie moż na po dzie lić
ten tom na dwie czę ści: re pre sje wo bec lud no ści pol skiej oraz wal ka z pol skim wy wia dem.

Nie wszyst kie oso by z czę ści II by ły po sta cia mi nie zna ny mi. Na przy kład o por. Ste fa -
nie Ka sper skim pi sał już wcze śniej An drzej Pe płoń ski18. Po wszech stron nym prze szko le niu

17 Pol�ska� i Ukra�ina�w la�tach� trzy�dzie�stych�–�czter�dzie�stych XX wie�ku.�Nie�zna�ne�do�ku�men�ty�z ar�chi�wów
służb�spe�cjal�nych, t. 8: Wiel�ki�Ter�ror:�ope�ra�cja�pol�ska 1937–1938, War sza wa 2010, s. 71, 73.

18 A. Pe płoń ski, Wy�wiad�pol�ski�na ZSRR 1921–1939, War sza wa 1996, s. 122–123.
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po rucz nik zo stał wy sła ny do Ki jo wa, gdzie po słu gi wał się do ku men ta mi na na zwi sko Al -
bert Ran. Wkrót ce jed nak aresz to wał go ra dziec ki kontr wy wiad. Nie dłu go po tem do szło
do je go wy mia ny na zatrzymanego agen ta wy wia du so wiec kie go i po po wro cie do kra ju,
jako nie na da ją cy się już do pra cy wy wia dow czej, zo stał prze nie sio ny w stan spo czyn ku
z dniem 31 III 1938 r. 

Więk szość spo śród wy mie nio nych osób by ła agen ta mi pol skie go wy wia du i ich śla dów
hi sto ry cy po win ni te raz szu kać w pol skich ar chi wach (mo że uda się je zna leźć w CAW?).
Z pew no ścią kon fron ta cja z pol ski mi do ku men ta mi mo gła by wie le wnieść do ba dań.
Oprócz agen tów pol skie go wy wia du wśród opu bli ko wa nych do ku men tów w tym to mie są
ak ta Iwa na Za rwy, dzia ła cza Ko mu ni stycz nej Par tii Za chod niej Ukra iny. W trak cie prze słu -
chi wa nia przez NKWD przy znał się on do te go, że zo stał ja ko czło nek KPZU zwer bo wa ny
do OUN przez in ne go dzia ła cza par tii, kie row ni ka Cen tral ne go Wy dzia łu Za wo do we go KC
KPZU Ad ria na Ho szow skie go. W 1930 r. miał tak że zo stać agen tem pol skie go wy wia du.
Te bar dzo cie ka we ze zna nia trze ba w tym miej scu skon fron to wać z do ku men ta mi z pol skich
ar chi wów. A. Ho szow ski zaj mo wał bo wiem po woj nie wie le wy so kich sta no wisk w Pol sce,
tak jak by o tych za rzu tach wy su nię tych prze ciw ko nie mu za po mnia no lub stwier dzo no, że
są nie praw dzi we19. Nie wy klu czo ne jed nak, że na le ży na pi sać od no wa ca ły je go ży cio rys.
Co cie ka we, I. Za rwa w swo ich ze zna niach po da je też na zwi ska in nych człon ków KC
KPZU, któ rzy mie li być człon ka mi OUN. Czy jed nak tak by ło fak tycz nie? Wia do mo, że
me to dy sto so wa ne przez funk cjo na riu szy NKWD po wo do wa ły, iż więź nio wie czę sto mó -
wi li to, co moż na by ło z nich „wy ci snąć” przy pomocy tor tur, a co nie ko niecz nie by ło praw -
dą. Dla te go też ak ta po li cyj ne na le ży trak to wać ze szcze gól ną ostroż no ścią i nie uf no ścią
oraz pa mię tać, że pro to ko ły prze słu chań mo gą z róż nych przy czyn mi jać się – na wet dość
znacz nie – z praw dą. In ną rze czą, któ rą w tym miej scu mu si my stwier dzić, jest fakt, że
od po nad 20 lat w Pol sce – i jak się wy da je tak że na Ukra inie – cał ko wi cie za mar ły ba da -
nia nad hi sto rią ru chu ko mu ni stycz ne go w Pol sce w okre sie mię dzy wo jen nym, nad dzie ja -
mi KPP, KPZU i in nych or ga ni za cji z ni mi zwią za ny mi, choć wa run ki w po sta ci udo stęp -
nie nia ar chi wów ule gły zde cy do wa ne mu po lep sze niu. Mo no gra fia KPZU uka za ła się już
dość daw no te mu i obej mu je tyl ko pierw szych 10 lat ist nie nia tej or ga ni za cji20; ma my więc
do czy nie nia z kla sycz ną bia łą pla mą w na szej hi sto rio gra fii. Pi sa nie jej hi sto rii, przy czym
na le ża ło by oczy wi ście się gać mię dzy in ny mi do te go to mu, by ło by nie tyl ko we ry fi ka cją
do tych cza so wych usta leń, lecz tak że w znacz nym stop niu od twa rza niem hi sto rii KPZU
od pod staw. 

Na ko niec trze ba wspo mnieć, że w to mie tym znaj du je my (od no szą ce się w swej me ry to -
rycz nej czę ści tak że do po zo sta łych to mów) nie ści słe stwier dze nie: „Pod ko niec 1922 r.
na wpół od no wio ne mu im pe rium nada no for mę fe de ra cji pod na zwą: Zwią zek So cja li stycz -
nych Re pu blik So wiec kich (ZSRS), któ re go czę ścią skła do wą sta ła się USRS”. Mia no wi cie
w pol skich wy daw nic twach ofi cjal nych w okre sie mię dzy wo jen nym przez ca ły czas uży wa -
no okre śle nia „Zwią zek So cja li stycz nych Re pu blik Rad” (nie „Ra dziec kich”!). Znaj dzie my je
za rów no w pod ręcz ni kach gim na zjal nych, jak i ofi cjal nie wy da wa nym in for ma to rze Mi ni ster -
stwa Spraw Za gra nicz nych Rocz�nik�Służ�by�Za�gra�nicz�nej�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej. Okre śle -
nie to zna la zło się też w ko re spon den cji dy plo ma tycz nej mię dzy obu pań stwa mi, to zna czy

19 Zob. G. Iwań ski, Ho�szow�ski�Ad�rian [w:] Słow�nik�bio�gra�ficz�ny�dzia�ła�czy�pol�skie�go�ru�chu�ro�bot�ni�cze�go,
t. 2: E–J, War sza wa 1987, s. 557–558.

20 J. Ra dzie jow ski, Ko�mu�ni�stycz�na�Par�tia�Za�chod�niej�Ukra�iny 1919–1929.�Wę�zło�we�pro�ble�my�ide�olo�gicz�-
ne, Kra ków 1976.

21 Zob. Układ� Si�kor�ski–Maj�ski.� Wy�bór� do�ku�men�tów, wstęp, wy bór i oprac. E. Du ra czyń ski, War sza -
wa 1990.



w dokumentach pi sa nych w ję zy ku pol skim, a tak że w tek stach po ro zu mień za war tych mię -
dzy obu pań stwa mi, na przy kład w póź niej szym ukła dzie Si kor ski–Maj ski21. Wte dy okre śle -
nie „so wiec ki” nie mia ło jesz cze za bar wie nia ne ga tyw ne go i by ło sto so wa ne na rów ni z okre -
śle nia mi „Re pu bli ka Rad” czy „ra dziec ki”. Do pie ro po II woj nie świa to wej w Pol sce nada no
mu ne ga tyw ną ko no ta cję, zresz tą w wy ni ku sta rań apa ra tu pro pa gan dy ko mu ni stycz nej, a ści -
ślej rzecz bio rąc cen zu ry, któ ra sta ran nie ze wsząd usu wa ła przy miot nik „so wiec ki”. Po nie waż
jed nak ist nie ją okre śle nia, któ re nie spo sób za stą pić in nym sło wem – na przy kład „so wie ty za -
cja” – na okre śle nie wpro wa dza nia ra dziec kie go po rząd ku po li tycz ne go, go spo dar cze go i spo -
łecz ne go na za gar nię tych we wrze śniu 1939 r. zie miach pol skich, wy da je się sen sow ne sto so -
wa nie za mien nie obu okre śleń, za miast nie wol ni cze go trzy ma nia się któ re goś z nich.

Ca ła se ria – cho ciaż wy da wa na bez chro no lo gicz ne go po rząd ku – oka za ła się nie zmier -
nie przy dat na dla hi sto ry ków. Ba da czom zo sta ły udo stęp nio ne ma te ria ły z za mknię tych ar -
chi wów, o nie zna nej do tej po ry, czę sto wręcz sen sa cyj nej tre ści. Opu bli ko wa ne do ku men -
ty po zwo li ły zwe ry fi ko wać i uszcze gó ło wić po sia da ną już wie dzę i za dać wie le no wych
py tań ba daw czych. Za wsze uda ło się utrzy mać wy daw nic two na bar dzo wy so kim po zio mie,
pu bli ko wa no bo wiem do ku men ty czę sto bę dą ce pod sta wo wym ma te ria łem źró dło wym
do pro wa dze nia ba dań nad po szcze gól ny mi za gad nie nia mi. Stąd też ogrom na wa ga oma -
wia nej tu se rii dla hi sto ry ków. Wspól ną ce chą wszyst kich to mów jest uka za nie ter ro ru ko -
mu ni stycz nych (a ści ślej so wiec kich) służb spe cjal nych wo bec spo łe czeństw pol skie go
i ukra iń skie go w la tach trzy dzie stych, czter dzie stych i pięć dzie sią tych na te re nie Ukra iny
i wschod niej czę ści Pol ski (w gra ni cach mię dzy wo jen nych). Za mia rem au to rów to mów
było tak że opi sa nie dzia ła nia pod zie mi pol skie go i ukra iń skie go pod czas II woj ny świa to -
wej, ewen tu al nie in nych ugru po wań an ty so wiec kich, i zwal cza nia ich przez so wiec kie służ -
by spe cjal ne. Waż nym ele men tem by ło omó wie nie spo rów mię dzy pod zie mia mi pol skim
i ukra iń skim. Kon flik ty te wy ra sta ły zresz tą z dzie lą cych je za sad ni czych róż nic po li tycz -
nych. Roz bież no ści za czę ły po ja wiać się jesz cze przed wy bu chem I woj ny świa to wej i na -
ra sta ły z bie giem lat. Dą że nie Ukra iń ców do zbu do wa nia wła sne go pań stwa na te re nach,
któ re od 1918 r. by ły czę ścią pań stwa pol skie go, mu sia ło do pro wa dzić do kon flik tu ze stro -
ną pol ską bro nią cą ca ło ści i in te gral no ści pań stwa. Mi mo te go roz dź wię ku mia ły miej sce
pró by roz mów i dą że nia do po ro zu mie nia, któ re zna la zły od bi cie w za miesz czo nych do ku -
men tach. Co wię cej, zie mie Ukra iny Za chod niej za miesz ki wa li do wy bu chu II woj ny świa -
to wej Po la cy, Ukra iń cy, Ży dzi, Or mia nie, Niem cy oraz in ne gru py na ro do wo ścio we
(te ostat nie naj mniej obec ne w oma wia nych tu do ku men tach se rii). Nieporozumienia mię -
dzy ni mi, na ra sta ją ce nie mal od za koń cze nia I woj ny świa to wej, wy ma ga ją jesz cze dłu gich
lat ba dań, a wpi sa ły się one bar dzo moc no w hi sto rię tych na ro dów. 

Na le ży pod kre ślić, że wszyst kie to my sta no wią nie tyl ko po waż ne uzu peł nie nie na szej
do tych cza so wej wie dzy, lecz tak że in spi ra cję do no wych ba dań. Bez nich nie bę dą mo gli się
obyć ba da cze dzie jów Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, hi sto ry cy pol skie go wy wia du
i dzie jów lud no ści pol skiej w ZSRR, sys te mów to ta li tar nych, dzie jów Ukra iny i sto sun ków
pol sko -ukra iń skich oraz wie lu in nych. Jest to za pew ne naj waż niej sza za słu ga wszyst kich
osób za an ga żo wa nych w to przed się wzię cie. Do tych cza so we wy ko rzy sta nie oma wia nych
to mów w licz nych pra cach świad czy o tym, że de cy zja o ich pu bli ko wa niu by ła ze wszech
miar słusz na. War to się tak że za sta no wić nad po dzia łem se rii na kil ka i się gnię ciem
do doku men tów tak że z lat 1917–1918 oraz do cza sów po II woj nie świa to wej.

Grzegorz�Mazur�
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