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Dobrze się stało, że ukazała się w Polsce książka nieżyjącego już ukraińskiego 
politologa Wiktora Poliszczuka Ideologia ukraińskiego nacjonalizmu, z krytycznym 
wstępem krakowskiego profesora Bogumiła Grotta, wybitnego badacza nacjona-
lizmu. Pierwsze wydanie tej książki w minimalnym nakładzie autor opublikował 
w Kanadzie w 1996 roku i – jak łatwo przypuszczać – nie spotkała się ona z szero-
kim oddźwiękiem w Polsce, a szkoda, gdyż jest to ważne studium z perspektywy 
nauk społecznych i humanistycznych. Wpisuje się bowiem ono zarówno w nurt 
nauk politycznych, socjologii, jak i historii czy filozofii kultury.

Dlatego nowe wydanie tego interdyscyplinarnego opracowania rodzi nadzie-
ję, że spotka się ono z zainteresowaniem szerszego kręgu czytelników, bowiem 
problemy, których dotyczy, należą nie tylko do dziejów Ukrainy, ale także Polski 
oraz i innych narodów jak np. Żydów. Trudno bez nich zrozumieć realia współ-
czesności, w których obserwuje się odżywanie na Ukrainie trendów szowinistycz-
nych. Książka powinna pomóc w rozpoznaniu tych niebezpiecznych tendencji, 
widocznych współcześnie w programach, ale także i działaniach niektórych partii 
działających na Ukrainie, odwołujących się do doktryny dawnego nacjonalizmu 
ukraińskiego reprezentowanego przez powstałą w 1929 roku Organizację Ukra-
ińskich Nacjonalistów.
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Introdukcja do nacjonalizmu ukraińskiego
Świadomość narodowa jest podstawowym czynnikiem konstytuującym istnie-

nie narodu. Na znajdujących się pod zaborami rosyjskim i austriackim dawnych 
południowo-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, będących obszarem różno-
rodnym pod względem narodowym i etnicznym, poczucie przynależności naro-
dowej pozostawało długo w uśpieniu. Szczególnie chłopi, ale i istotna część miesz-
kańców miast jeszcze w XIX wieku nie miała wyraźnej orientacji narodowej. Owa 
przynależność w dzisiejszym rozumieniu tego słowa nie była także ugruntowana 
pośród drobnej szlachty. Niewątpliwie najbardziej uświadomioną pod tym wzglę-
dem grupę stanowiła kształtująca się z wolna inteligencja pochodzenia ludowego.

Zanim Rusini-Ukraińcy1 uświadomili sobie swoją przynależność narodową, 
różnice między ludnością zamieszkującą dawne Kresy południowo-wschodnie 
Rzeczypospolitej określane były głównie w odniesieniu do pochodzenia klasowe-
go, religii, kultury i języka. W miarę wzrostu świadomości narodowej Rusinów 
zaczęły się z czasem pojawiać również na tym tle antagonizmy. U steru ukraiń-
skiego ruchu narodowego stała początkowo nieliczna inteligencja, do grona której 
zaliczali się często synowie popów prawosławnych lub księży greckokatolickich. 
W kształtującym się narodzie ukraińskim brakowało warstwy historycznej, jaką 
była szlachta, gdyż utożsamiała się ona albo z polskością na Ukrainie przeddnie-
przańskiej albo z rosyjskością na Zadnieprzu, ale nie z ukraińskością. Z pomocą 
przyszli w tym względzie – co prawda bardzo nieliczni – ziemianie, którzy przyj-
mowali antypolską postawę, aby znaleźć się wraz z ukraińskim ludem w obrębie 
tej samej wspólnoty kulturowo-narodowej. Bez wątpienia rozumieli, iż rola na-
rodowo obcej Ukraińcom szlachty w XX wieku dobiega końca i aby utrzymać 
swoją dotychczasową pozycję należy wyprzeć się polskości. Należy tu wymienić 
Wacława Lipińskiego (Wjaczesława Lypinskiego)2, autora prac historycznych oraz 
członka rządu ukraińskiego kierowanego przez hetmana Skoropadskiego3. De-
cydujące jednak znaczenie miał ogólny postęp społeczny i realizujący się wraz 
z nim proces uświadamiania narodowego mas oraz nabrzmiewający wraz z nim 
antagonizm pomiędzy Ukraińcami a Polakami. Wyrosły w Naddnieprzańskiej 
Ukrainie ukraiński ruch niepodległościowy istniał do schyłku I wojny światowej 

1. Propagatorem zastąpienia określeń: „Ruś” i „Rusini” nazwami: „Ukraina” i „Ukraińcy” był przy-
były w 1894 r. z Kijowa do Lwowa w celu objęcia uniwersyteckiej katedry historyk Mychajło 
Hruszewśkyj. Jednak oficjalnie terminy te zostały użyte przez władze austriackie dopiero w czasie 
I wojny światowej za sprawą ostatniego cesarza Karola I.

2. Wacław Lipiński (Wjaczesław Łypynski) 1882-1931 zukrainizowany polityk i publicysta polskiego 
pochodzenia. Jeden z twórców Ukraińskiej Partii Demokratyczno-Włościańskiej. Po przewrocie 
hetmańskim wstąpił do służby państwowej i pełnił funkcje ambasadora państwa ukraińskiego 
w Austro-Węgrzech. Po upadku hetmanatu zrzekł się stanowiska.

3. Pawło Skoropadski 1873-1945, od 29 IV 1918 r. do 14 XII 1918 r. hetman – głowa państwa ukraiń-
skiego pod protektoratem niemieckim i austro-węgierskim
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i krótko po jej zakończeniu. Po opanowaniu większej części ziem ukraińskich przez 
Rosję sowiecką nastąpił tam jego kres. Natomiast w latach dwudziestych XX wie-
ku został on zastąpiony przez odmienny nurt polityczny, jakim stał się integralny 
nacjonalizm ukraiński rozwijający się w Galicji wschodniej należącej po I wojnie 
światowej do Polski. O jego powstaniu zdecydowało kilka czynników. Jednym 
z nich był rozwój w Europie Zachodniej ruchów faszystowskich, drugim – prze-
grana Ukraińców w wojnie z Polską w 1919 roku. Narodzinom integralnego nacjo-
nalizmu ukraińskiego sprzyjał ponadto traktat ryski, dzielący ziemie, na których 
zamieszkiwali Ukraińcy pomiędzy Polskę i ZSRR. Kładł on kres ich marzeniom 
o niepodległości. Ten to właśnie nurt nacjonalizmu ukraińskiego doprowadził do 
silnego zaostrzenia relacji polsko-ukraińskich w II Rzeczypospolitej4. Posługiwał 
się metodą mordów politycznych na przedstawicielach władz państwowych, jak 
też i na przychylających się do współpracy z państwem polskim osobistościach 
ukraińskich. W latach II wojny światowej dopuścił się zbrodni ludobójstwa na 
ludności polskiej zamieszkującej południowo wschodnie połacie II Rzeczypospo-
litej5. Główną rolę w szerzeniu skrajnej ideologii nacjonalistycznej opartej o zasady 
darwinizmu społecznego, a w konsekwencji nakręcającej nienawiść do innych 
narodowości zamieszkujących wraz z Ukraińcami te same ziemie odegrał Dmytro 
Doncow. Uznaje się go za czołowego ideologa ukraińskiego nacjonalizmu, który, 
jak ujął to jeden z historyków, „był niemal wyłącznym władcą uczuć i myśli. Mło-
dzi nacjonaliści z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) widzieli w nim 
przywódcę z powszechnej nominacji, ideologa o niekwestionowanym autorytecie, 
niemal narodowego proroka”6. Główna książka Doncowa Nacjonalizm7 stała się 
swoistą „biblią” dla najbardziej bezwzględnych przywódców tego kierunku wśród 
Ukraińców, jakimi byli Stepan Bandera8 czy Roman Szuchewycz9.

4. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jeden z ukraińskich biskupów grekokatolickich Grzegorz 
Chomyszyn w swojej pracy pt. „Problem ukraiński” (Warszawa 1933) bardzo ostro krytykował 
współczesny mu nacjonalizm ukraiński, nazywając go „destruktywnym” a nawet „obłędnym” czy 
„pogańskim”. Jego wpływ na Ukraińców był jednak nieznaczny.

5. Wydarzenia te zostały udokumentowane w pracach historyków polskich: W. i E. Siemaszko, 
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, 
Warszawa 2008.

6. J. Łobodowski, Dmytro Doncow – życie i działalność, „Zeszyty Historyczne” 1981, z. 55, s. 155.
7. Por. D. Doncow, Nacjonalizm, Lwów 1926.
8. Stefan Bandera – 1909-1959 jeden z przywódców OUN potem przewodniczący frakcji OUN-B. 

Odpowiedzialny za akty terroru przeciwko Polakom i lojalnym w stosunku do państwa polskiego 
Ukraińcom. Początkowo współpracował z III Rzeszą, licząc na stworzenie przy jej pomocy państwa 
ukraińskiego. Potem aresztowany przez Niemców przebywał w obozie koncentracyjnym (1941-
1944). Po wojnie przebywał w Niemczech. W r. 1957 został zamordowany z rozkazu Chruszczowa.

9. Roman Szuchewycz – 1907-1950 przewodniczący egzekutywy OUN-B, naczelny dowódca UPA 
ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za ludobójczą czystkę etniczną na ludności polskiej. Zli-
kwidowany przez NKWD. W 2007 r. prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko nagrodził go tytułem 
„Bohatera Ukrainy”.
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Doktryna zaprezentowana przez Doncowa wykazuje cechy faszystowskie, będąc 
zaprzeczeniem wszelkich zasad humanitaryzmu. Naród, nazywany „nacją”, trak-
towany jest jako gatunek istniejący w przyrodzie. Według niego „nacje” pozostają 
miedzy sobą w stanie nieustającej wojny. Nie ogranicza ich zatem żaden system 
wartości. Jako zasada obowiązuje walka między narodami, a podstawowym czyn-
nikiem bytu staje się skrajny egoizm narodowy. W takim świecie naród ukraiński 
musi walczyć ze wszystkimi otaczającymi go narodami o przestrzeń i panowanie, 
nie wahając się niszczyć wszelkimi metodami wroga. Nacja jest ponad wszystko, 
ponad Boga i inne szanowane przez cywilizowane narody wartości. Co ciekawe, 
ukraińscy nacjonaliści za wrogów uznawali również tych członków swego narodu, 
którzy sprzeciwili się głoszonej przez nich ideologii. Traktowali ich jak obcych, 
niebędących członkami narodu ukraińskiego, co pokazały przypadki okrutnych 
morderstw dokonanych na ukraińskich adwersarzach zbrodniczej ideologii.

Według podstawowego tekstu Doncowa, jakim jest jego Nacjonalizm10, istotne 
są ekspansjonizm i przemoc, dzięki którym słabszy ulega silniejszemu. Nacja ma 
swoją strukturę opartą na zasadzie hierarchicznej na kształt świata zwierzęcego. 
Na czele nacji stoi wódz o nieograniczonej władzy, dysponujący „mniejszością 
inicjatywną”, która to z kolei ma prawo stosowania w stosunku do reszty społe-
czeństwa „twórczej przemocy”, co oznacza, że elity zupełnie nie będą się liczyć 
z opinią społeczną w stosowaniu przymusu i represji. Na dole hierarchii znajdują 
się masy, czyli reszta nacji, nazwana przez ideologa „tłumem”, „plebsem” bądź 
nawet „okiełznanym bydłem”11. 

Doncow sformułował również siły motoryczne ukraińskiego nacjonalizmu. 
Pierwszą z nich jest „wola” jako czynnik niekontrolowany przez rozum ani nie-
uznający interesu innych jednostek ludzkich. Ofiary w ludziach czy dobrach mate-
rialnych nie są ważne w walce z wrogiem. Liczy się osiągnięcie celu, czyli imperium 
ukraińskiego, w którym panować będzie niczym nieograniczona władza nacjona-
listów. „Przemoc” w stosunkach między nacjami stosowana w toku walk o prze-
strzeń została przez Doncowa uznana za kolejną siłę nacjonalizmu. Rozumieć ją 
należy jako narzucanie woli wodza i mniejszości inicjatywnej poprzez przymus 
fizyczny. Zdaniem tego ideologa, „bez przemocy i bez żelaznej bezwzględności 
niczego nie stworzono w historii (...). Przemoc, żelazna bezwzględność i wojna 
– oto były metody, przy pomocy których szły drogą postępu narody wybrane”12.

Kolejna siła – „ekspansja terytorialna” – należy do głównych zasad nacjonalizmu 
ukraińskiego. Ale do tego potrzebne są fanatyzm, bezwzględność i nienawiść. „Na-
cjonalista ukraiński wobec swej ofiary ma być bezwzględny, jego postępowaniem 

10. Por. W. Poliszczuk, Doktryna Dmytra Doncowa. Tekst. Analiza, Toronto 2006.
11. Por. tamże.
12. D. Doncow, Nacjonalizm, podaję za: Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjo-

nalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009, s. 53.
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ma kierować podbudowany nienawiścią fanatyzm”13. Dopełnienie stanowi „amo-
ralność”. Dzięki tej zasadzie można usprawiedliwić wszystkie czyny nacjonalistów, 
jeśli tylko służą one nacji.

W czerwcu 1929 roku jeden z ukraińskich nacjonalistów Stepan Łenkawśkyj 
opracował „Dekalog Ukraińskiego Nacjonalisty”, do którego Doncow napisał in-
wokację. Dekalog, jak i Nacjonalizm odegrały istotną rolę w działalności ukra-
ińskiego ruchu nacjonalistycznego, a w szczególności takich formacji jak OUN 
i wchłonięta przez nią Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO) oraz Ukraińska 
Powstańcza Armia (UPA). Bez znajomości doncowskiej doktryny nacjonalizmu 
ukraińskiego – typu integralnego – nie można zrozumieć wydarzeń mających 
miejsce na południowo-wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej podczas II wojny 
światowej, a także i po jej zakończeniu. 

Kwintesencją doktryny Doncowa jest Dekalog, który jak modlitwę powtarzali 
ukraińscy szowiniści.

„Ja – Duch odwiecznego żywiołu, który uratował ciebie przed tatarskim poto-
pem i postawił na granicy dwóch światów aby tworzyć nowe życie:

I Zdobędziesz Państwo Ukraińskie albo zginiesz w walce o nie.
II Nie pozwolisz nikomu plamić chwały ani czci Twojego Narodu.
III Pamiętaj o wielkich dniach naszych Walk Wyzwoleńczych.
IV Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walk o chwałę Włodzimierzowego 

Tryzuba.
V Pomścisz śmierć Wielkich Rycerzy.
VI O sprawie nie rozmawiaj z tym, z kim można, ale z tym, z kim trzeba.
VII Nie zawahasz się popełnić największego przestępstwa, jeśli tego wymagać 

będzie dobro Sprawy.
VIII Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wrogów Twojej Nacji.
IX Ani prośby, ani groźby, ani tortury, ani śmierć nie przymuszą ciebie do 

wyjawienia tajemnicy.
X Będziesz dążyć do rozszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni Państwa 

Ukraińskiego nawet w drodze zniewolenia obcych14.

Podczas szkoleń ideologicznych działaczy ukraińskiego nacjonalizmu w ko-
mórkach organizacyjnych na Wołyniu i w Galicji wschodniej objaśniano wykład-
nię Dekalogu. Na jego podstawie promowano okrucieństwo, nienawiść i zemstę 
w walce z wrogiem politycznym.

13. W. Poliszczuk, Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Warszawa 2006, s. 70.
14. P. Mirczuk, Narys istorii OUN, op. cit., podaję za: W. Poliszczuk, Ideologia nacjonalizmu ukraiń-

skiego, Toronto – Warszawa 1996, s. 24.
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Krytyczne spojrzenie na publikację W. Poliszczuka
Wydana w 2020 roku przez krakowskie wydawnictwo naukowe „Księgarnia 

Akademicka” książka Poliszczuka opisuje i wyjaśnia te kwestie. Dobrą stroną 
przedsięwzięcia jest także zamieszczenie przed właściwym tekstem „Wstępu” pióra 
profesora Bogumiła Grotta, znanego badacza nacjonalizmu polskiego i nacjona-
lizmów sąsiednich narodów. Dzięki temu czytelnik zapoznaje się z informacjami, 
kim był autor, z jakiej pozycji dokonywał oceny ideologii, a także jaki posiada 
dorobek naukowy. Autor „Wstępu” do Ideologii ukraińskiego nacjonalizmu wyja-
śnia odbiorcom ponadto cały kontekst wymuszonej z powodów politycznych do-
tychczasowej „niepopularności” Wiktora Poliszczuka w Polsce. Jest ona wynikiem 
akceptacji Giedroyciowej15 wizji relacji polsko-ukraińskich, nakazującej przemil-
czenie ze strony Polaków okrutnych mordów ich rodaków przez nacjonalistyczne 
siły ukraińskie. Pokazuje też szeroki kontekst nacjonalizmu ukraińskiego, prze-
ciwstawiając go nacjonalizmowi polskiemu w kontekście innych nacjonalizmów 
europejskich, zarówno akceptujących zasady katolicyzmu, jak i kierujących się 
etyką skrajnego egoizmu.

W książce zamieszczona została ponadto „Przedmowa” Wiktora Poliszczuka. 
Ta sama, która znalazła się we wcześniejszym wydaniu kanadyjskim. Zamieszczo-
no w niej obszerne fragmenty recenzji profesora Antoniego Gizy z Uniwersytetu 
Szczecińskiego i profesora Mariana S. Wolańskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozdział pierwszy stanowi część wprowadzającą w zagadnienia nacjonali-
zmu ukraińskiego jako ruchu politycznego i ideologii, będących jego elementami 
składowymi. Poliszczuk w sposób czytelny wyprowadza genealogię ukraińskiego 
nacjonalizmu, odróżniając go od ruchów politycznych, które określa niepodległo-
ściowymi, lecz nie nacjonalistycznymi. Autor szeroko omawia literaturę przed-
miotu, odnosząc się krytycznie wobec publikacji, które niewłaściwie interpretują 
ukraiński nacjonalizm, zniekształcając jego wymowę. Dla potwierdzenia swoich 
wywodów przytacza Dekalog nacjonalisty ukraińskiego, będący polityczną kwin-
tesencją opracowanych przez D. Doncowa zasad ideologicznych oraz dokumenty 
programowe zorganizowanego ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Są to cen-
ne odniesienia, gdyż mało znane nie tylko polskiemu czytelnikowi.

Dmytro Doncow, przedstawiany przez Autora jako jedyny twórca ideologii nacjo-
nalizmu ukraińskiego, jego życie i dorobek to główne dominanty rozdziału drugiego. 
Szczególnie interesujący wydaje się wątek związany z ewolucją poglądów Doncowa, 
od socjalizmu, poprzez monarchizm, na integralnym nacjonalizmie kończąc.

Rozdział trzeci w całości został poświęcony wyjaśnieniu pojęcia „nacji” według 
D. Doncowa. Trudno, co prawda, doszukać się w jego pismach definicji „nacji”, co 

15. Jerzy Giedroyć redaktor polskiego emigracyjnego czasopisma „Kultura” wychodzącego w Paryżu 
w latach 1946-2000. Propagował on porozumienie polsko-ukraińskie, postulując nawet przemil-
czanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów.
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wynika z osadzenia pojęcia w sferze pojęć aksjomatycznych, a więc niewymaga-
jących uzasadnienia, jednak ukraiński ideolog mówi o nacji jako o „species”, czyli 
gatunku w przyrodzie. Czyni to więc nację jednym z gatunków przyrody, a tym 
samym zjawiskiem przyrodniczym, podlegającym prawom natury. W świecie 
przyrody gatunki walczą ze sobą, zwyciężają gatunki silniejsze. Takim też regułom 
podlegają nacje-narody, tylko najsilniejsze „species” mają szansę na przetrwanie. 
Taki tok rozumowania właściwy jest dla darwinizmu społecznego, do którego 
nawiązują wszystkie faszyzmy dynamiczne16, aczkolwiek wprowadzenie pojęcia 
„species” jest oryginalne u Doncowa. 

Poliszczuk, podążając za myślą poprzedniego rozdziału, w czwartej części snuje 
rozważania na temat wewnętrznej struktury nacji w oparciu o myśl Doncowa. Autor 
akcentuje, że według twórcy ideologii ukraińskiego nacjonalizmu „nacja” ma swo-
ją zhierarchizowaną strukturę. Już sama natura dzieli ją na „kasty”, rozumiane jako 
średniowieczne stany. Na czele hierarchii społecznej stoi „mniejszość inicjatywna”, 
nazywana przez Doncowa arystokracją lub zakonem, będąca kastą rządzącą oraz jej 
wódz. Natomiast reszta nacji stanowi „masę”, pełniącą rolę podrzędną – wykonawczą. .

W piątym rozdziale Autor Ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, opisując za-
gadnienie stosunków miedzy nacjami według Doncowa, zaznacza, że czyni to 
z perspektywy Ukraińca. Doświadczenie i wypracowana przez lata umiejętność 
dostrzegania kwestii związanych z darwinistycznie zorientowaną ideologią OUN 
pozwoliły mu dotrzeć do jądra doktryny stawiającej nację ponad wszystko.

Kwintesencją omawianej problematyki jest rozdział szósty, prezentujący z pie-
czołowitością siły motoryczne nacjonalizmu ukraińskiego i wskazujący inspiracje 
filozoficzne Doncowa. Niezmiennie punktem wyjścia pozostaje nacja, jej struk-
tura wewnętrzna i jej stosunek do świata, lecz równie ważne są siły motoryczne, 
brak których, zdaniem Doncowa, może grozić śmiercią narodowi ukraińskiemu. 
Poliszczuk po raz kolejny piętnuje nieuprawnione utożsamianie się nacjonalistów 
ukraińskich z całym narodem, czego wyrazem są wszystkie uchwały OUN, jej li-
teratura, propaganda, jak też ówcześni i współcześni zwolennicy skrajnego ruchu 
nacjonalistycznego. Uważa on, że szkodzi to całemu narodowi, który w zdecydo-
wanej większości nie tylko odrzuca ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, ale także 
potępia działalność jego zwolenników.

Ciekawe uzupełnienie meritum ideologii ukraińskiego nacjonalizmu stanowią 
dwa ostatnie rozdziały omawianej książki. Rozdział siódmy koncentruje się na 
przedłożeniu czytelnikowi głównych twierdzeń Doncowa, będących jego krytyką 
ukraińskiej postępowej myśli politycznej okresu 1848-1920, a nawet prezentują-
cych w swej twórczości humanistyczne podejście ukraińskich poetów. Natomiast 

16. Pojęcie „faszyzmu dynamicznego” w odróżnieniu od tzw. „systemów klerykalno-konserwatyw-
nych” wprowadził angielski historyk H.R. Trevor-Roper, Zjawisko faszyzmu, w: Faszyzmy euro-
pejski (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków, Warszawa 1979, s. 418. 
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w rozdziale ósmym Poliszczuk wskazuje podobieństwa i różnice między nacjona-
lizmem ukraińskim, faszyzmem (nazizmem) i bolszewizmem. Czyni to zarówno 
w odniesieniu do teorii, jak i do praktycznej działalności.

Całościowe ujęcie nacjonalizmu ukraińskiego
Ideologię nacjonalizmu ukraińskiego Wiktora Poliszczuka czyta się z zaintere-

sowaniem, gdyż daje ona pełny obraz tytułowej ideologii, która stała u podstaw 
masowych mordów Polaków, Żydów i innych w czasie II wojny światowej. Nacjona-
lizm ukraiński na wzór nazizmu poszedł bowiem drogą rasizmu i antysemityzmu. 
Konsekwencją tego była między innymi pomoc milicji ukraińskiej w eksterminacji 
Żydów17. Już w ciągu pierwszych dni po wkroczeniu do Lwowa Niemców, na prze-
łomie czerwca i lipca 1941 r., Ukraińcy zaczęli stosować krwawe represje w stosunku 
do Żydów. Polegały one na biciu przechodniów, biciu ich na śmierć i strzelaniu 
do nich. Również wdzierano się do żydowskich mieszkań i wyciągano stamtąd 
wszystkich, którzy w nich byli, mężczyzn, kobiety oraz małe dzieci. Dochodziło do 
mordów Żydów na ulicach przy współudziale milicji ukraińskiej oraz do wywoże-
nia ich poza miasto, by tam ich rozstrzelać. W tych pogromach milicja ukraińska 
utworzona przez OUN ściśle współpracowała z formacjami niemieckimi.

W pierwszej połowie 1943 roku na okupowanych przez Niemców Kresach II 
Rzeczypospolitej ukraińscy nacjonaliści, wykorzystując brak polskiego aparatu 
państwowego, zintensyfikowali działania, mające na celu mobilizację do walki 
o „samostijną” Ukrainę. Coraz częściej dało się słyszeć hasła: „Ukraina dla Ukraiń-
ców”, „Ukraina ma być czysta jak szklanka wody” itp. W ślad za nimi szły działania, 
których celem było fizyczne wyniszczenie ludności polskiej i innej uznawanej przez 
Ukraińców za zbędną. 

Z wyjątkowym okrucieństwem, charakterystycznym dla rebelii chłopskich 
z okresu przednowoczesnego, mordowano całe rodziny, na ogół przy użyciu na-
rzędzi gospodarskich. Ofiarą padały także kobiety, małe dzieci, a nawet starcy. 
Sposoby mordowania ze szczegółami przedstawił historyk Aleksander Korman 
w swoich książkach18. Ci, którzy się uratowali z pogromu, byli tropieni przez ko-
lejne dni po polach, lasach i drogach.

Masowe zbrodnie na bezbronnej ludności polskiej z czasem nasilały się w wielu 
powiatach województwa wołyńskiego. W końcu ludobójstwo ogarnęło w lipcu 1943 
cały Wołyń, włącznie z powiatami uznawanymi do tej pory za względnie bezpiecz-
ne. Apogeum mordów ludności polskiej przypadło na niedzielę 11 lipca 1943 roku. 
Charakterystyczne dla tej tzw. „krwawej niedzieli” było mordowanie w kościołach, 

17. Zob. Archiwum Ringelbluma, t. III, Relacje z Kresów, tłum. Sara Arm i in., opracował Andrzej 
Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny IN-B, Warszawa 2000, passim.

18. A. Korman, Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, 
Wrocław 2003; tenże, Nieukarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945, Londyn 1990.
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gdy Polacy zebrali się na mszy świętej. W wymienionych trzech powiatach wołyń-
skich, 11 i 12 lipca, Polacy byli mordowani w 125 jednostkach administracyjnych. 
W następnych zaś dniach bojówki UPA docierały do kolejnych miejscowości. Tylko 
w lipcowych rzeziach w prawie wszystkich powiatach Wołynia, w co najmniej 520 
jednostkach administracyjnych, łącznie zginęło około 10 527 osób19. 

Masowe mordy w późniejszych miesiącach i latach objęły resztę Wołynia oraz całą 
Galicję Wschodnią. Bilans tej strasznej tragedii ciągle pozostaje niepełny. Szacuje 
się, że na okupowanych Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej przez 
ukraińskich nacjonalistów zostało zamordowanych od 130 tys. do 200 tys. osób. 
W głównej masie była to polska ludność chłopska - wiele tysięcy rannych i sierot, 
bezdomnych, niezliczona rzesza okaleczonych psychicznie i moralnie Polaków20.

Działania OUN i jej struktur doprowadziły podczas II wojny światowej do 
ludobójstwa ludności polskiej na Kresach południowo-wschodnich. Poliszczuk 
za źródło tej zbrodni uznaje jedynie destruktywną ideologię ukraińskiego nacjo-
nalizmu. Nie bierze jednak pod uwagę głębszych przyczyn, tkwiących w podłożu 
historycznym swego narodu i kształtujących jego etos społeczny. Nie zadaje sobie 
pytania, jakie czynniki miały wpływ na to, że część zachodnich Ukraińców była 
w stanie przyjąć i wprowadzić w czyn skrajnie antyhumanistyczne wyznaczniki 
ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. Będący politologiem, W. Poliszczuk skupił 
się na kwestiach społeczno-politycznych, pomijając aspekt kulturowy i historyczny. 
A jest to bez wątpienia błędem.

W przeciwnym kierunku poszli badacze źródeł nazizmu, polscy profesorowie: 
filozof i pedagog Bogdan Suchodolski oraz znawca stosunków państwowo-kościel-
nych Leon Halban. Ich powojenne teksty zostały niedawno wznowione z poprze-
dzającym obszernym rozdziałem wprowadzającym redaktorów. Opublikowano je 
w 2018 roku pt. Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle 
filozofii i religioznawstwa, pod redakcją krakowskich profesorów Bogumiła Grotta 
i Olgierda Grotta21. Podobna analiza ukraińskiego podłoża historyczno-kulturo-
wego, połączona z dogłębnym opisem ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, mo-
głaby w przypadku książki Wiktora Poliszczuka przynieść ciekawe spostrzeżenia 

19. Por. W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na lud-
ności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008, t. II, s. 1048. Obydwa tomy dzieła liczą 1440 str. 

20. Zob. J. Marecki, Pomnik <nieznanej miejscowości>, w: J. Wieliczka-Szarkowa, Wołyń we krwi. 1943, 
Kraków 2013, s. 9. Rzeziom dokonanym na Polakach w województwach Galicji wschodniej są 
poświęcone opracowania: H. Komański, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 204, ss. 1182; Sz. Sie-
kierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Po-
lakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006, ss. 1269; Sz. Siekierka, H. Komański, 
E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie 
stanisławowskim 1939 – 1946, Wrocław 2007, ss. 879. 

21. Zob. Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa, 
red. B. Grott, O. Grott, wyd. von borowiecky, Warszawa 2018 oraz: grott.info
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i wnioski. Nie mniej jednak wydanie Ideologii nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce 
może wydatnie pomóc nie tylko polskiemu czytelnikowi, ale także i innym bada-
czom doktryn nacjonalistycznych w rozpoznaniu niebezpiecznych niedorzeczno-
ści programu ukraińskiego nacjonalizmu, a także dostrzec jego kluczowe punkty, 
które doprowadziły do masowych mordów Polaków, Żydów ale także i Ukraińców 
odrzucających szowinistyczną ideologię. Co ważniejsze, może pomoc w dostrzeże-
niu niebezpieczeństwa odradzającego się na Ukrainie tamtejszego nacjonalizmu, 
gdzie przed rokiem 1991 demokracja na pewno nie była tym systemem, który mógł 
kształtować etos społeczny. 

Po rozpadzie Związku Sowieckiego i proklamowaniu w 1991 roku niepodle-
głości przez Ukrainę na jej terenie zostały odtworzone organizacje nacjonalistów 
ukraińskich. Część działaczy wróciła z Zachodu i zaczęła zbierać pieniądze na 
organizację nowych struktur nacjonalistycznych. 

Aktualnie najpopularniejszą i najbardziej wpływową skrajnie nacjonalistyczną 
partią, nawiązującą do ideologii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii, głoszącą hasła szowinistyczne, jest Ogólnoukraińskie 
Zjednoczenie „Swoboda”. Partia powstała w 1991 roku pod nazwą Socjal-Nacjona-
listyczna Partia Ukrainy. Pod tą nazwą występowała do 2004 roku, kiedy to na IX 
zjeździe podjęto decyzję o zmianie nazwy na obecną. Ustalono nową symbolikę 
partii oraz wybrano nowego lidera partii, którym jest Ołeh Tiahnybok. Ogólno-
ukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” znane jest z propagandowych akcji, gloryfi-
kujących OUN-UPA oraz jej przywódców, takich jak Stepan Bandera czy Roman 
Szuchewycz. Partia organizuje również antypolskie wystąpienia. Nacjonaliści 
ukraińscy wysuwają też żądania rewizji granicy nie tylko z Polską, co w ostatnim 
wypadku pokazuje mapa zamieszczona w książce Poliszczuka.

Pod koniec 2013 roku doszło do zjednoczenia radykalnych organizacji nacjo-
nalistycznych pod nazwą Prawy Sektor. W skład nowej organizacji weszły takie 
ugrupowania, jak „Trizub”, „Patriota Ukrainy”, „Biały Młot”, zgromadzenia socjal-
no-narodowe, UNA-UNSO i inne. Aktywnie obecnie działający na Ukrainie Prawy 
Sektor wzbudza kontrowersje i między innymi stanowi zagrożenie dla dobrych 
stosunków polsko-ukraińskich22.

Oprócz tych najbardziej znanych sił politycznych istnieją również inne, które 
odwołują się do opracowanej przez Doncowa ideologii nacjonalizmu ukraińskie-
go. Jeżeli zatem chce się zrozumieć ten gorzki fenomen w postaci doktryny z XX 
wieku i współczesne jego reperkusje, trzeba sięgnąć po Ideologię nacjonalizmu 
ukraińskiego Wiktora Poliszczuka.

22. Zob. W. Dobrowolski, Ruch Azowski. Ideologia, działalność i walka ukraińskich nacjonalistów, 
Warszawa 2020, passim.



461

DOMINANTY UKRAIŃSKIEGO NACJONALIZMU. ROZWAŻANIA WOKÓŁ KSIĄŻKI…

Bibliografia
Doncow D., Nacjonalizm, Lwów 1926.
Łobodowski J., Dmytro Doncow - życie i działalność, „Zeszyty Historyczne” 1981, z. 55.
Poliszczuk W., Doktryna Dmytra Doncowa. Tekst. Analiza, Toronto 2006.
Poliszczuk W., Dowody zbrodni, Toronto 2000, s. 778.
Poliszczuk W., Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Warszawa 2006.
Poliszczuk W., Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto 1996, Kraków 2020.
Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i reli-

gioznawstwa, red. B. Grott, O. Grott, Warszawa 2018.
Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiń-

skich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008. 
Komański H., Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich 

na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946, Wrocław 2004. 
Siekierka Sz., Komański H., Bulzacki., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów 

ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939 – 1947, Wrocław 2006.
Siekierka Sz., Komański H., Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukra-

ińskich na Polakach w województwie stanisławowskim, 1939-1946, Wrocław 2007. 
Wieliczka-Szarkowa J., Wołyń we krwi. 1943, Kraków 2013.


