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Wprowadzenie

Na potrzeby niniejszego raportu autorzy przyjęli następującą definicję polityki historycz-
nej: jest to przekaz polityczny na temat historii państwa i narodu propagowany przez władze 
państwowe i będący elementem polityki państwa.

Historia i stosunek do niej w dużym stopniu kształtowały relacje polsko- ukraińskie po 
odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 r. Oprócz prób rozwiązania problemów poli-
tycznych czy gospodarczych oba państwa starały się, z różnym skutkiem, uregulować stosunek 
do kwestii kontrowersyjnych. Są to przede wszystkim rzeź wołyńska (1943–1944), akcja „Wisła” 
(1947), relacje między Polakami i Ukraińcami przed II wojną światową oraz stosunek do reżimów 
hitlerowskiego i komunistycznego. W związku z prowadzoną przez Ukrainę polityką historyczną 
napięcia w relacjach polsko-ukraińskich pojawiały się zatem od początku, zwłaszcza przy okazji 
rocznic zbrodni wołyńskiej w 2003 i 2013 r. Niemniej dopiero w 2016 r. doszło do poważniej-
szego kryzysu na tle stosunku do historii – na szczeblu zarówno politycznym, jak i społecznym. 

Ze względu na rosnące znaczenie kwestii historycznych dla relacji polsko-ukraińskich 
należy choćby w zarysie przedstawić polskiemu czytelnikowi problematykę ukraińskiej polityki 
historycznej. W niniejszym raporcie podjęto próbę jej analizy na trzech płaszczyznach: prawnej, 
medialnej i edukacyjnej. W tych właśnie segmentach życia publicznego przejawiają się z jednej 
strony starania państwa o ukształtowanie pożądanego obrazu przeszłości, a z drugiej – publicz-
ne wyobrażenia tego obrazu. Ukraińskie ustawodawstwo zostało zaprezentowane w szerszej 
perspek tywie ostatnich 20 lat. Natomiast płaszczyzna medialna i edukacyjna dotyczy okresu bie-
żącego (zwłaszcza lat 2016–2017).

Autorzy składają podziękowania Panu Ihorowi Kuczerence za pomoc w przygotowaniu 
raportu .
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Rozdział 1. Ogólna charakterystyka współczesnej polityki historycznej Ukrainy

Polityka historyczna Ukrainy. Od początku istnienia niepodległej Ukrainy (grudzień 
1991 r.) tematyka historyczna pozostawała przedmiotem zainteresowania polityków i działaczy 
państwowych. Zdawali oni sobie sprawę z wewnętrznych podziałów i odmienności spojrzenia na 
historię w różnych regionach tego kraju. Głównym problemem były skutki polityki historycznej 
Związku Radzieckiego, służącej wyłącznie propagandzie i ideologii. W szczególności dotyczy-
ło to zbrodni popełnianych przez ustrój komunistyczny i przywracania pamięci o nich (choćby 
o Wielkim Głodzie) czy historycznych różnic między regionami. Przeciwstawiano sobie modele 
pamięci historycznej dominujące na zachodniej oraz na wschodniej i środkowej Ukrainie. Cho-
dziło o odmienne postrzeganie roli Armii Czerwonej, OUN i UPA czy o politykę Rosji i Polski 
(a dokładniej znaczenie tych dwóch państw w dziejach Ukrainy). Uznanie racji którejś ze stron 
mogło zakończyć się wybuchem konfliktu społecznego na tle historycznym. Mając to na uwadze, 
w okresie prezydentur Leonida Krawczuka (1991–1994) oraz Leonida Kuczmy (1994–2004) wła-
dze dążyły do zachowania kompromisu politycznego w dziedzinie polityki historycznej.

Prezydent Kuczma wydał dekrety promujące ważne dla Ukrainy wydarzenia i rocznice 
związane z przeciwstawnymi i różnorodnymi koncepcjami historycznymi. Dotyczyły one prze-
szłości sowieckiej, wielkiej wojny ojczyźnianej, a także wcześniejszych okresów. Wiele upa-
miętnień rocznic, ustanowionych za pomocą prezydenckich dekretów, dowodziło traktowania 
historii zgodnie z wyobrażeniami utrwalonymi w czasach ZSRR. Kultywowano pamięć o wyda-
rzeniach ważnych dla sowieckiej propagandy, jak rocznice bitew wielkiej wojny ojczyźnianej 
czy urodzin byłych pierwszych sekretarzy Komunistycznej Partii Ukrainy1. Natomiast zdarzenia 
z dalszej przeszłości, jak powstanie Chmielnickiego czy rada perejasławska2, w dyskursie poli-
tycznym były przedstawiane zgodnie z zakresem wiedzy dostępnym i promowanym w szkołach 
Ukrainy sowieckiej. Znamiennym wyjątkiem było zapoczątkowanie w epoce Krawczuka i Kucz-
my państwowej pamięci o tragedii Wielkiego Głodu (Hołodomoru)3. Leonid Krawczuk, zgodnie 
ze wspomnianą polityką kompromisu, nie podnosił podczas swojej prezydentury zbyt wielu kon-
trowersyjnych kwestii związanych z przeszłością. Niemniej to właśnie on, w trakcie pierwszej 
wizyty państwowej w Polsce (18–19 maja 1992 r.), przyznał, że na Wołyniu „zginęło sto tysięcy 
Polaków”.

W lipcu 2003 r., w trakcie obchodów 60. rocznicy zbrodni wołyńskiej, doszło do realiza-
cji symultanicznego projektu prawnego, polegającego na przyjęciu okolicznościowych uchwał 
przez polski Sejm oraz ukraińską Radę Najwyższą. Tuż przed głosowaniem w Radzie Najwyż-
szej jej przewodniczący Wołodymyr Łytwyn próbował wynegocjować z marszałkiem Sejmu RP 
Markiem Borowskim zmianę tekstu4. Strona ukraińska miała bowiem poważne zastrzeżenia do 
niektórych sformułowań. Dotyczyło to zwłaszcza pierwszego akapitu, uznanego w Radzie Naj-
wyższej za nazbyt krytyczny wobec narodu ukraińskiego. Interwencja Łytwyna nie odniosła skut-
ku i uchwały zostały przyjęte w pierwotnym, niezmienionym brzmieniu. 

1 W niepodległej Ukrainie odbywały się np. obchody rocznicy urodzin Wołodymyra Szczerbyckiego.
2 Powstanie Chmielnickiego określane jest na Ukrainie jako wojna polsko-ukraińska, wojna polsko-kozacka czy 

rewolucja kozacka .
3 Wśród nowych dokumentów znalazła się uchwała z 2002 r. upamiętniająca 70. rocznicę Hołodomoru oraz 

wcześniejszy dekret (z 1998 r.) prezydenta Ukrainy w tej sprawie. Internetowa baza aktów prawnych, prowadzona 
przez Radę Najwyższą Ukrainy, zawiera 17 różnych dokumentów dotyczących Hołodomoru, wydanych przed zaprzy-
siężeniem Wiktora Juszczenki.

4 Wersja polska uchwały za: Monitor Polski 2003 nr 37 poz. 516, Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 10 lipca 2003 r. w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= 
WMP20030370516. Za kontrowersyjny został uznany następujący fragment tekstu: „Tragedii Polaków mordowanych 
i wypędzanych z ich miejsc zamieszkania przez zbrojne formacje Ukraińców towarzyszyły również cierpienia ludno-
ści ukraińskiej – ofiar polskich akcji zbrojnych. Była to tragedia obu naszych narodów”.
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Uchwała była pierwszym w dziejach niepodległej Ukrainy dokumentem podejmującym 
kwestię wydarzeń na Wołyniu i w Galicji w latach 40. XX wieku, który znalazł się w systemie 
aktów prawnych Ukrainy5 .

Poważne zmiany w ukraińskiej polityce historycznej nastąpiły po objęciu stanowiska pre-
zydenta Ukrainy przez Wiktora Juszczenkę w styczniu 2005 r. Jednym z głównych elementów 
państwowej polityki stało się uczynienie z Hołodomoru dominującego elementu ukraińskiej 
świadomości historycznej w odniesieniu do XX wieku6 . 

Akty prawne. Oprócz rozwiązań natury politycznej podjęto również próbę działania za 
pomocą aktów prawnych. Problematyka polityki historycznej znalazła swoje odzwierciedlenie 
w konstytucji Ukrainy przyjętej w 1996 r. W artykule 11 podkreślono, że „państwo popiera kon-
solidację i rozwój narodu ukraińskiego, jego historyczną świadomość, tradycję i kulturę, a tak-
że rozwój etniczny, kulturowy, językowy i religijny tożsamości wszystkich rdzennych ludów 
i mniejszości narodowych Ukrainy”7. Obok tradycyjnego odwołania do konsolidacji i rozwoju 
narodu ukraińskiego i jego historycznej świadomości (choć bez wyraźnej definicji, czym ten 
naród jest i od kiedy istnieje), w ustawie zasadniczej znalazło się miejsce dla różnorodności kul-
turowej i narodowej państwa. 

Szczególne miejsce w ukraińskiej pamięci historycznej zajmuje Wielki Głód z lat 30. 
ubiegłego wieku (Hołodomor). Obecnie ukraiński internetowy system aktów prawnych zawiera 
68 dokumentów (w szczególności ustaw oraz dekretów prezydenckich) podejmujących tematykę 
tej tragedii. Pierwszy z nich pochodzi z roku 1992, ostatni z 2016. W większości są to uchwały 
rocznicowe oraz decyzje związane z lokalnymi upamiętnieniami. Najważniejszy z nich – ustawa 
o Wielkim Głodzie 1932–1933 na Ukrainie8 – został przyjęty 8 listopada 2006 r., czyli po kilku-
nastu miesiącach sprawowania władzy przez Wiktora Juszczenkę.

Omawiana ustawa w preambule oraz w części właściwej tekstu wskazuje na przepisy pra-
wa międzynarodowego definiujące zbrodnię ludobójstwa oraz deklaracje parlamentów innych 
państw (m.in. Polski) o zbliżonej treści. Z uwagi na moment przyjęcia ustawy należy założyć, 
że chodzi tu o uchwałę Senatu z 16 marca 2006 r., a nie o uchwałę Sejmu z 6 grudnia 2006 r., 
podjętą już po przyjęciu i publikacji Ustawy Rady Najwyższej. Warto zauważyć, że stanowisko 
polskich senatorów przywołano przy tworzeniu źródeł prawa na Ukrainie. Natomiast w lipcu 
2016 r. uznanie przez polski parlament za ludobójstwo innej zbrodni (rzezi wołyńskiej) zostało 
potraktowane przez wiele ukraińskich środowisk jako ingerencja w wewnętrzne sprawy Ukrainy.

W artykule 1 ustawa definiuje Wielki Głód jako dokonany przez sowieckie władze akt 
ludobójstwa na narodzie ukraińskim. Artykuł 2 wskazuje, że podważanie definicji przyjętej 
w artykule pierwszym jest czynnością naruszającą godność narodu ukraińskiego i pamięć ofiar 
Hołodomoru. Działania takie zostały zakwalifikowane jako czyn bezprawny. Jednak sądy i inne 
organy wymiaru sprawiedliwości mogą powoływać się na ustawę wprost – nawet bez istnienia 
odpowiednich przepisów karnych9. Artykuł 3 ustawy zawiera katalog działań, jakie powinny pod-
jąć struktury władzy państwowej i samorządu lokalnego w związku z upamiętnieniem Wielkie-

5 Tekst oświadczenia w aneksie.
6 Wielki Głód (ukr. Hołodomor) – jedna z największych tragedii i zbrodni, jakie miały miejsce na obszarze 

obecnej Ukrainy. Klęska głodu wywołana polityką Stalina i komunistycznych władz ZSRR doprowadziła w latach  
1931–1933 do śmierci kilku milionów ludzi. Według najszerszych szacunków mogło zginąć nawet 6 mln osób, z cze-
go ponad 3 mln na terenie Ukraińskiej SRR. 

7 Konstytucija Ukrajiny, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
print1143222355067739. Tłumaczenie za: Konstytucja Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, 1999, http://libr.sejm.gov.
pl/tek01/txt/konst/ukraina.html.

8 Zakon Ukrajiny pro Hołodomor 1932–1933 rokiw w Ukrajini, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-16.
9 Mimo że ustawa nie określa, jaką karą zagrożone są czyny bezprawne, 25 maja 2009 r. Prokuratura Generalna 

Ukrainy wszczęła, na podstawie tego aktu prawnego, śledztwo zakończone skierowaniem do sądu w styczniu 2010 r. 
aktu oskarżenia przeciwko osobom odpowiedzialnym za wywołanie klęski głodu (m.in. Józefowi Stalinowi). Postę-
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go Głodu. Ustawa stanowi także, że czynności z niej wynikające mają być finansowane przez 
budżet państwa (art. 4). Na podstawie tego dokumentu (art. 5) utworzony został Instytut Pamięci 
Narodowej, którego głównym celem ma być realizacja zadań nałożonych w art. 3 ustawy na in-
stytucje państwowe i samorządowe.

Powołanie Instytutu Pamięci Narodowej w przepisie ustawy dotyczącej jednego z frag-
mentów przeszłości Ukrainy dowodzi uznania Hołodomoru za szczególne wydarzenie historycz-
ne w dziejach kraju. Umocowanie prawne Instytutu było następnie modyfikowane. Ukraiński 
IPN nadal jest jednak instytucją wyznaczoną do działań związanych z upamiętnianiem Hołodo-
moru. Powołująca go ustawa uniemożliwia mu również zajmowanie się sprawą w sposób inny 
niż zgodny z jej przepisami. Działalność ta obejmuje zatem upamiętnienie ofiar, identyfikację 
sprawców, rozszerzanie wiedzy o Wielkim Głodzie oraz wspieranie definiowania go jako „ludo-
bójstwa” na Ukrainie i poza jej granicami.  

Przyjęcie ustawy z listopada 2006 r. można potraktować jako przełom w kształtowaniu 
polityki historycznej niepodległej Ukrainy. Po pierwsze, ustawa ta zdefiniowała stosunek ukra-
ińskiej państwowości do sowieckiej przeszłości i stalinowskiego ludobójstwa. Po drugie, uznała 
Hołodomor za punkt zwrotny w najnowszej historii kraju. Po trzecie, stworzyła instytucję zajmu-
jącą się prowadzeniem państwowej polityki historycznej. Mimo pewnego zastoju i nawrotu do 
narracji postsowieckiej w okresie prezydentury Wiktora Janukowycza Hołodomor wciąż pozosta-
je głównym przedmiotem działalności ukraińskiego ustawodawcy w tematyce historycznej. 

7 grudnia 2016 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę o zwróceniu się do państw 
sojuszników Ukrainy o uznanie Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 za zbrodnię ludobójstwa na 
ludności Ukrainy10. Uchwała ta wzywa do uznania Wielkiego Głodu za ludobójstwo w kontek-
ście ponownych agresywnych działań władz Rosji, określonej jako kontynuator zbrodniczego 
systemu radzieckiego. Nie precyzuje jednak, jakie państwa są sojusznikami Ukrainy – należy 
sądzić, że te, które traktują Hołodomor jako zbrodnię ludobójstwa. Może o tym świadczyć połą-
czenie kwestii sojuszu z Ukrainą i prawnej definicji Wielkiego Głodu w tekście uchwały.

Debata nad uregulowaniem kwestii historycznych w systemie prawnym państwa została 
wznowiona z uwagi na zmiany polityczne, jakie nastąpiły w trakcie rewolucji godności na Ukra-
inie oraz po jej zakończeniu. Głównymi uwarunkowaniami tej debaty były narastający konflikt 
z Rosją oraz fala dekomunizacji. Dekomunizacja przejawiła się np. w obalaniu pomników Le-
nina na środkowej i wschodniej Ukrainie, począwszy od usunięcia pomnika w centrum Kijowa 
w grudniu 2013 r.11 Odwołania do historii pojawiły się w retoryce polityków w trakcie obydwu 
kampanii wyborczych (prezydenckiej i parlamentarnej) w 2014 r. Kwestiami poruszonymi w de-
bacie publicznej były m.in. historia Ukrainy Sowieckiej, stosunek oficjalnej ideologii państwowej 
do organizacji podziemnych takich jak UPA, ustalenie państwowego stosunku do dziedzictwa 
wielkiej wojny ojczyźnianej i całokształtu działań wojennych II wojny światowej na terytorium 
Ukrainy oraz legitymizacja ukraińskiej państwowości w innych niż sowieckie organizmach pań-
stwowych istniejących na tym terenie, jak np. Ukraińska Republika Ludowa. Debata publiczna 
zainicjowana wiosną 2014 r. dość szybko przyniosła efekty. Podjęto prace nad przygotowaniem 
aktów prawnych normujących konieczne zmiany. Ich zakończeniem była debata w Radzie Naj-
wyższej wiosną 2015 r.

powanie sądowe zostało umorzone z uwagi na śmierć wszystkich oskarżonych, choć nie wiadomo, czy wobec osób 
żyjących wydanie wyroku byłoby możliwe.

10 Postanowa Werchownoji Rady Ukrajiny pro Zwernennia Werchownoji Rady Ukrainy do derżaw – partneriw 
Ukrajiny szczodo wyznannia Hołodomoru 1932–1933 rokiw w Ukrajini złoczynom henocydu ukrajińskoho narodu, 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1777-19.

11 Pomniki w obwodach: lwowskim, iwano-frankowskim, tarnopolskim czy łuckim zostały w większości usunięte 
na początku lat 90.
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Cztery projekty ustaw „historycznych”, zwanych również „dekomunizacyjnymi”, uchwa-
lonych przez Radę Najwyższą 9 kwietnia 2015 r., zostały zgłoszone przez deputowanych bądź 
jako rządowe. Niemniej każdy z nich (bez względu na oficjalnego zgłaszającego) był przygoto-
wany w ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej12 .

Pierwszy z przyjętych wówczas aktów prawnych – ustawa o dostępie do archiwów or-
ganów represyjnych komunistycznego reżimu totalitarnego z lat 1917–199113 – ma zasadniczo 
charakter techniczny i przypomina część polskich zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodo-
wej dotyczących przekazania zasobów archiwalnych wytworzonych przez określone organy pań-
stwowe i publiczne PRL. Zgodnie z ustawą z 2015 r. ukraiński IPN stał się wyłącznym dysponen-
tem dokumentów wytworzonych przez organy władzy sowieckiej w latach 1917–1991. Ustawa 
ta nie reguluje jednak problematyki samego przekazania akt – terminów, sposobów przekazania, 
a także pełnej listy archiwów, które powinny trafić do zasobów IPN.

Ustawa o upamiętnieniu zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej   
1939–194514 to próba pogodzenia dwóch ukraińskich wrażliwości – posowieckiej i antysowiec-
kiej. Termin „wielka wojna ojczyźniana”15 został zastąpiony przez „II wojnę światową”. Oprócz 
Dnia Zwycięstwa obchodzonego w dniu 9 maja (upamiętnienie zakończenia wielkiej wojny 
ojczyźnianej), pojawiło się święto w dniu 8 maja, w Europie Zachodniej uznawane za dzień 
zakończenia II wojny światowej. Ukraina jest więc jedynym państwem obchodzącym rocznicę 
zwycięstwa nad III Rzeszą według tradycji zarówno sowieckiej, jak i zachodniej. Innym ważnym 
skutkiem obowiązywania ustawy, choć niewynikającym wprost z jej treści, jest uznanie Ukrainy 
za państwo uczestniczące w walce z hitlerowcami od pierwszego do ostatniego dnia wojny, co 
przejawia się choćby w przepisach dotyczących czczenia jej zakończenia. W tym wypadku za 
moment wybuchu wojny uznano napaść Niemiec na Polskę 1 września 1939 r.

Ustawa o potępieniu reżimów totalitarnych – komunistycznego i narodowosocjalistycz-
nego (nazistowskiego) oraz zakazie propagowania ich symboli16 – to właściwa ustawa deko-
munizacyjna prezentująca szeroki katalog działań na rzecz oczyszczenia przestrzeni publicznej 
z pozostałości ideologii komunistycznej i nazistowskiej. Mimo początkowych obaw związanych 
z jej realizacją (dodatkowe wydatki, protesty społeczne), w ciągu roku od jej wejścia w życie 
swoje nazwy zmieniło kilkaset miejscowości, w tym miasta obwodowe, takie jak Dnipro (dawniej 
Dniepropietrowsk) oraz Kropywnycki (dawniej Kirowhrad). Usunięto także kilkaset pomników 
Lenina i innych przywódców sowieckich.

Najwięcej kontrowersji wywołała i wywołuje ustawa o statusie prawnym i oddaniu hołdu 
bojownikom o niepodległość Ukrainy w XX wieku17. Jej przyjęcie wzbudziło negatywne komen-
tarze zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami, zwłaszcza w Polsce. W styczniu 2016 r. akt 
ten poddano nowelizacji, jednak nie usunięto większości kontrowersyjnych przepisów.

Projekt ustawy pierwotnie zakładał uznanie ciągłości prawnej między Ukraińską Repu-
bliką Ludową oraz innymi formami państwowości ukraińskiej (istniejącymi przed powstaniem 

12 T. Olszański, Ukraina: ambitne ustawy dekomunizacyjne, OSW, 15 kwietnia 2015 r., www.osw.waw.pl.
13 Zakon Ukrajiny pro dostup do archiwiw represywnych organiw komunistycznoho, totalitarnoho reżymu  

1917–1991 rokiw, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/316-19.
14 Zakon Ukrajiny pro uwicznennia peremohy nad nacyzmom u Druhij switowij wijni 1939–1945 rokiw,  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/315-19. 
15 Termin „wielka wojna ojczyźniana” używany jest w sowieckiej i rosyjskiej historiografii oraz debacie pu-

blicznej, a także w potocznym rozumieniu wielu mieszkańców b. ZSRR, na oznaczenie okresu wojny między ZSRR 
a III Rzeszą (22 czerwca 1941 – 9 maja 1945). W dużej mierze ogranicza on pamięć o konflikcie, który miał charakter 
globalny, tylko do wojny tych dwóch państw.  

16 Zakon Ukrajiny pro zasudżennia komunistycznoho ta nacional-socialistycznoho (nacistśkoho) totalitarnych 
reżymiw w Ukrajini ta zaboronu propahandy jichn’oji symwoliky, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19.

17 Zakon Ukrajiny pro prawowyj status ta wszanuwanija borciw za nezałeżnu Ukrajinu w XX stolitti,  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/314-19.



Obraz Polski w polityce historycznej Ukrainy 11

USRR) a Ukrainą. Ostatecznie jednak z tego pomysłu zrezygnowano z uwagi na komplikacje 
prawne, jakie mogłoby to wywołać. 

Obecna Ukraina jest prawnym kontynuatorem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Ra-
dzieckiej, po niej dziedziczy system prawny oraz zobowiązania prawnomiędzynarodowe, w tym 
członkostwo w ONZ (jako członek założyciel). Artykuł 1 ustawy o statusie prawnym i oddaniu 
hołdu bojownikom o niepodległość Ukrainy w XX wieku za bojowników o niepodległość uznaje 
przedstawicieli wszelkich instytucji i organizacji związanych z Hetmanatem (określanym jako 
Państwo Ukraińskie)18, Ukraińską Republiką Ludową, Zachodnioukraińską Republiką Ludową, 
Rusią Karpacką19, efemerycznymi republikami istniejącymi w różnych okresach na Huculszczyź-
nie i Łemkowszczyźnie20, oraz niezwykle szeroki zestaw organizacji działających w kraju i na 
emigracji – od OUN i UPA do Grupy Helsińskiej i Ruchu Narodowego Ukrainy. Według doku-
mentu działalność opisanych powyżej struktur państwowych, instytucji i organizacji doprowadzi-
ła do przyjęcia Aktu Niepodległości Ukrainy (sierpień 1991). Z kolei artykuł szósty mówi, że oby-
watele Ukrainy, cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy, którzy naruszają tę ustawę oraz publicznie 
znieważają osoby uznane za bojowników o niepodległość, podlegają odpowiedzialności praw-
nej. Punkt drugi tego samego artykułu opisuje podważanie prawomyślności działań bojowników 
zdefiniowanych w artykule pierwszym jako przestępstwo i znieważenie narodu ukraińskiego. 
Charakter tej odpowiedzialności nie został określony. Jest to więc konstrukcja podobna do przy-
jętej w ustawie z listopada 2006 r. ustawie o Wielkim Głodzie 1932–1933 na Ukrainie. Stopień 
i zakres wykorzystania tego przepisu jest uzależniony od przyszłej praktyki organów ukraińskiego 
wymiaru sprawiedliwości.

Problematyka historyczna była zawsze przedmiotem zainteresowania ukraińskich elit 
politycznych oraz prób regulacji prawnej. Okres nieformalnego kompromisu historycznego elit 
państwowych w okresie prezydentur Leonida Krawczuka i Leonida Kuczmy, polegającego na pro-
mowaniu synkretycznej wizji historii opartej na mieszance tradycji sowieckich i antysowieckich, 
trwał do pomarańczowej rewolucji. Wiktor Juszczenko odszedł od przedstawiania historii w ten 
sposób i zdecydował się na wysunięcie na pierwszy plan określonych wydarzeń historycznych, 
a w szczególności Wielkiego Głodu. Znalazło to odzwierciedlenie w aktach prawnych. Pomimo 
zdystansowania się od takiej polityki przez Wiktora Janukowycza (2010–2014), po rewolucji god-
ności powrócono do wizji z czasów Juszczenki, rozszerzając katalog wspieranych przez państwo 
wydarzeń historycznych i wprowadzając większą liczbę aktów prawnych dotyczących historii. 
Dzięki temu Ukraina dysponuje zbiorem ustaw normujących państwową wizję historii najnow-
szej oraz niektórych wcześniejszych etapów dziejów państwa. Jednakże dokumenty te stwarzają 
zagrożenie dla wolności debaty historycznej z uwagi na penalizację opinii niezgodnych z prze-
pisami.

18 Forma państwowości ukraińskiej, istniejąca między kwietniem a listopadem 1918, pod przywództwem hetma-
na Pawła Skoropadskiego. 

19 Pisownia ustawowa .
20 Ukraińska republika na Huculszczyźnie – lokalna struktura samorządowo-niepodległościowa utworzona na 

Huculszczyźnie w styczniu 1919 r. W czerwcu 1919 r. rozbita przez wojska rumuńskie. Ukraińska republika na Łem-
kowszczyźnie – dwa niewielkie quasi-państwa zorganizowane w okolicach Florynki i Komańczy na Łemkowszczyźnie, 
pod koniec 1918 r. W roku 1920 zlikwidowane przez wojska polskie.
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Rozdział 2. Obraz historii stosunków polsko-ukraińskich  
w latach 1918–1948 w ukraińskich mediach

Kwestie historyczne, w tym rzeź wołyńska i jej znaczenie dla stosunków polsko-ukraiń-
skich, nie zajmują istotnego miejsca w ukraińskiej przestrzeni medialnej21. Wprawdzie bywają 
one obecne w prasie, zwłaszcza w periodykach o profilu społeczno-politycznym22, niemniej od-
grywają ograniczoną, a niekiedy nawet marginalną rolę w telewizji23 i mediach internetowych, 
które stanowią dla Ukraińców główne źródło wiedzy o świecie24. Co więcej, nieliczne informacje 
na ten temat są często pozbawione obiektywizmu i prezentowane jedynie z ukraińskiej per-
spektywy25. Brak szerszej obecności tematów związanych z historią relacji polsko-ukraińskich 
w środkach masowego przekazu jest zarazem jedną z przyczyn niskiej świadomości społecznej 
mieszkańców Ukrainy w kwestii rzezi wołyńskiej. W sondażu przeprowadzonym przez Ukraiń-
ski Instytut Przyszłości w listopadzie 2016 r. 13% respondentów oceniło swoją wiedzę o wyda-
rzeniach na Wołyniu w 1943 r. jako dużą, 38% jako małą, a 49% przyznało, że nie ma żadnej 
wiedzy na ten temat26 .

Główne ukraińskie kanały telewizyjne poświęciły niewiele uwagi przyjęciu przez Senat27 
i Sejm28 RP oraz Radę Najwyższą29 uchwał dotyczących wydarzeń na Wołyniu, jak również 
wspólnej polsko-ukraińskiej deklaracji pamięci i solidarności30. Łączny czas trwania materiałów 
na ten temat, wyemitowanych przez pięć największych stacji telewizyjnych w wieczornych wy-

21 W podsumowaniach najważniejszych wydarzeń tygodnia na czterech z pięciu największych kanałów telewi-
zyjnych Ukrainy (Inter, 1+1, Ukraina, ICTV) w okresie lipiec–październik 2016 r. kwestia rzezi wołyńskiej pojawiła 
się zaledwie jeden raz. Zob. przyp. 19.

22 Tygodnik „Tyżdeń” poświęcił sytuacji w Polsce i relacjom polsko-ukraińskim wydanie nr 36 (460) z 8 września 
2016 r. Artykuły na ten temat pojawiały się też regularnie w tygodniku „Dzerkało Tyżnia” oraz kijowskim dzienniku „Deń”.

23 Wyjątek stanowią wyróżniające się wysokim profesjonalizmem niszowe kanały telewizyjne, np. Perszyj Na-
cjonalnyj oraz Espreso TV. Ich udział w rynku telewizyjnym nie przekracza jednak 1%. Dla porównania łączny udział 
w rynku telewizyjnym pięciu największych ukraińskich stacji telewizyjnych uwzględnionych w niniejszej analizie 
(Inter, 1+1, Ukraina, STB, ICTV) wynosi ponad 47%.

24 Według sondażu Instytutu Horszenina z lutego 2016 r. głównymi źródłami informacji są dla Ukraińców telewi-
zja (88%), krewni i znajomi (32%) oraz krajowe portale internetowe (30%).

25 W podsumowaniu najważniejszych wydarzeń tygodnia na kanale ICTV w dniu 24 lipca 2016 r. ukazał się ob-
szerny 12-minutowy materiał poświęcony wydarzeniom na Wołyniu. Zawierał on m.in. reportaż z wioski napadniętej 
„przez polskich policjantów pracujących dla Niemców”, wypowiedzi ukraińskich historyków wskazujące na taką samą 
liczbę ofiar po stronie polskiej i ukraińskiej, komentarze byłego członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz 
szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza. W materiale nie znalazły się wypowiedzi polskich historyków. 
Zawierał on jedynie krótkie nagrania wystąpień posła Michała Dworczyka oraz ministra obrony narodowej Antoniego 
Macierewicza. Znalazły się natomiast nagrania z Marszu Niepodległości w Warszawie, ataku na procesję w Przemyślu 
w czerwcu 2016 r. oraz inscenizacji rzezi wołyńskiej w Radymnie w lipcu 2013 r., źródło: www.youtube.com/watch?
v=K5MXiPeZpno&index=9&list=PLHSSC6VzRB5JxI0cJSNWn3gUAFLexf9ib.

26 W tym 35% respondentów stwierdziło, że nie ma wiedzy na temat wydarzeń na Wołyniu i nie interesuje się tym 
tematem. Natomiast 14% przyznało, że nie ma wiedzy na temat wydarzeń na Wołyniu, jednak chciałoby się czegoś do-
wiedzieć. Zob. Ju. Romanenko, Kak Ukraincy smotriat na otnoszenija mieżdu Ukrainoj i Polszej, „Chwila”, 29 stycznia 
2017 r., http://hvylya.net/analytics/politics/kak-ukraintsyi-smotryat-na-otnosheniya-mezhdu-ukrainoy-i-polshey.html.

27 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludo-
bójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945;  
www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatuchwaly/2793/plik/236uch.pdf.

28 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobój-
stwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945; 
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&625_u.

29 Zajawa Werchownoji Rady Ukrajiny u zwjazku z uchwalenniam Senatom i Sejmom Respubliky Polszcza po-
stanow wid 7 lypnia 2016 roku ta 22 lypnia 2016 roku szczodo ocinky polsko-ukrajinskoho konfliktu w roky Druhoji 
switowoji wijny; http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1507-19.

30 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r., Deklaracja Pamięci i Solidarności 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy; http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgen-
t&946_u.
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daniach programów informacyjnych, wyniósł niewiele ponad 20 minut (średnio niecałe 2 minuty 
na wydanie). Stanowiło to poniżej 3% analizowanego czasu antenowego (zob. tabela 1)31 .

Tabela 1. Tematyka wołyńska w programach informacyjnych głównych kanałów telewizyjnych Ukrainy

Podrobnosti 
(Inter)

TSN  
(1+1)

Sobytija 
(Ukraina)

Wikna-
Nowyny 

(STB)

Fakty  
(ICTV)

Uchwała Senatu X X
Uchwała Sejmu X X X X X
„Kontruchwała” Rady Najwyższej X X
Wspólna deklaracja Sejmu i Rady Najwyższej X X X
Łączny czas trwania materiałów informacyjnych 
poświęconych tematyce wołyńskiej 2 min 12 min 30 s 1 min 2 min 15 s 3 min 45 s

Źródło: badania własne przeprowadzone na podstawie serwisów informacyjnych: „Podrobnosti”, „TSN”, „Sobytija”, 
„Wikna-Nowyny” oraz „Fakty ICTV”.

Kwestie historyczne nie spotkały się również ze znaczącym zainteresowaniem najwięk-
szych ukraińskich portali internetowych (zob. tabela 2). Wprawdzie wywołały na ich łamach, 
zwłaszcza w przypadku „Ukraińskiej Prawdy”, dyskusję na temat wydarzeń na Wołyniu oraz 
ich wpływu na obecny stan relacji polsko-ukraińskich, była ona jednak krótkotrwała i prowadzo-
na w stosunkowo wąskim gronie autorów. Ponadto znaczna część opublikowanych artykułów 
stanowiła przedruk z innych źródeł, głównie mniejszych portali internetowych (np. zaxid.net, 
 zbruc . eu)32 .

Tabela 2. Tematyka wołyńska w głównych serwisach internetowych Ukrainy
Liczba analiz, wywiadów  
i artykułów publicystycznych 

„Cenzor” 21*
„Korrespondent” 3
„Obozrewatel” 5
„Segodnia” 1
„Ukraińska Prawda” 17

* W zestawieniu uwzględniono również wywiad z dyrektorem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołody-
myrem Wiatrowyczem oraz z historykiem Ihorem Iljuszynem. Wywiad ten ukazał się 6 lipca 2016 r. 
Źródło: opracowanie własne.

Niemniej analiza informacji przekazywanych przez największe ukraińskie media pozwala 
na wskazanie pięciu głównych tez, które w istotny sposób kształtują świadomość przeciętnego 
obywatela Ukrainy na temat rzezi wołyńskiej, a także na ocenę ich wpływu na obecne relacje 
polsko-ukraińskie.

31 W badaniu uwzględnione zostały wieczorne wydania programów informacyjnych Podrobnosti (godz. 20:00), 
TSN (godz. 19:30), Sobytija (godz. 19:00), Wikna-Nowyny (godz. 22:00) oraz Fakty ICTV (godz. 18:45) w dniach 8 lip-
ca 2016 r., 22 lipca 2016 r., 8 września 2016 r. i 20 października 2016 r. Godziny emisji programów podano wg czasu 
ukraińskiego. Wybrane daty odpowiadają przyjęciu przez Sejm i Senat RP oraz Radę Najwyższą uchwał poświęconych 
kwestii wołyńskiej oraz wspólnej deklaracji. Uchwała Senatu RP z dnia 7 lipca 2016 r. przyjęta została już po emisji 
wieczornych programów informacyjnych. Tym samym za właściwy przedmiot analizy uznano ich wydanie z dnia na-
stępnego, tj. 8 lipca 2016 r. Łączny czas trwania analizowanych materiałów wyniósł 840 minut.

32 W badaniu uwzględnione zostały analizy, wywiady i artykuły publicystyczne w całości poświęcone tematy-
ce rzezi wołyńskiej lub do niej nawiązujące, opublikowane na łamach portali internetowych Cenzor (censor.net.ua), 
Korrespondent (korrespondent.net), Obozrewatel (obozrevatel.com), Segodnia (segodnya.ua) i Ukraińska Prawda  
(prawda.com.ua; eurointegration.com.ua; istpravda.com.ua) w okresie od 7 lipca (przyjęcie uchwały przez Senat RP) 
do 23 października 2016 r. (przyjęcie przez Sejm RP i Radę Najwyższą wspólnej deklaracji). Liczba nie uwzględnia 
wpisów dokonanych na prywatnych blogach prowadzonych w analizowanych serwisach.
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−− Zgodnie z przekazem medialnym na Wołyniu w czasie II wojny światowej doszło do 
walk między Polakami a Ukraińcami. Polska nie jest jednak gotowa przyznać, że mordy 
Polaków na Ukraińcach miały miejsce. Równocześnie z roku na rok polscy historycy 
zwiększają szacowaną liczbę polskich ofiar. Prezentowana przez Polskę wizja historii jest 
tym samym jednostronna. Nie ma w niej miejsca na ukraińską walkę o niepodległość, 
która była walką o wyzwolenie od kolonializmu33 . 

−− Za napięcia w relacjach polsko-ukraińskich odpowiedzialni są polscy politycy, którzy 
wykorzystują kwestie historyczne do zwiększenia swojej popularności. Znajduje 
to akceptację w polskim społeczeństwie, w którym istnieje zapotrzebowanie na 
antyukraińskość. Nastroje antyukraińskie w Polsce są wzmacniane przez rosyjską 
propagandę, która dąży do wywołania konfliktu między Polską a Ukrainą.

−− Uchwała w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów 
ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 została przyjęta przez 
Sejm RP w sposób jednostronny. Choć Ukraina dążyła do przyjęcia wspólnego dokumentu, 
Polska odrzuciła tę propozycję. Uchwała nie jest jednak skierowana przeciwko Ukrainie. 
Wyraża ponadto solidarność z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji.

−− Wspólna deklaracja pamięci i solidarności Sejmu RP i Rady Najwyższej doprowadziła 
do obniżenia napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich, wywołanego wcześniejszym 
przyjęciem przez Sejm RP uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa 
dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 
1939–1945. Stanowcza reakcja Ukrainy na przyjęcie polskiej uchwały spotkała się 
z zaniepokojeniem polskich władz. Dlatego też w celu załagodzenia sytuacji prezydent 
Andrzej Duda przybył z wizytą na Ukrainę z okazji 25. rocznicy uzyskania niepodległości 
przez to państwo.

−− Film Wołyń Wojciecha Smarzowskiego jest filmem „skandalicznym”. Reżyser 
zaprezentował w nim jednostronną, wypaczoną wizję historii. Samych Ukraińców i ich 
dążenia niepodległościowe ukazał w jak najgorszym świetle.

Dotychczasowy sposób przedstawiania rzezi wołyńskiej i relacji polsko-ukraińskich 
w największych ukraińskich mediach może sprzyjać kreowaniu wśród ukraińskiego społeczeń-
stwa nieprawdziwego obrazu Polski i Polaków. W interesie Polski leży dążenie do zapobieżenia 
takiej sytuacji. Z uwagi na niewielkie zainteresowanie mediów tym tematem zmiana nastawie-
nia Ukraińców do Polski jest w krótkim okresie mało prawdopodobna. W sondażu Międzynaro-
dowego Instytutu Republikańskiego z września–października 2016 r., a więc już po przyjęciu 
przez Senat i Sejm RP uchwał w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945, aż 53% an-
kietowanych Ukraińców zadeklarowało pozytywny stosunek do Polski, a tylko 7% negatywny34 . 
Niemniej ze względu na znaczący wpływ środków masowego przekazu, zwłaszcza telewizji, na 
kształtowanie ukraińskiej opinii publicznej, kolejne napięcia między Polską i Ukrainą na tle poli-
tyki historycznej, w tym interpretacji rzezi wołyńskiej, będą w dłuższej perspektywie przekładać 
się na spadek atrakcyjności i wiarygodności Polski w oczach przeciętnego obywatela Ukrainy. 

33 Powyższą tezę w ukraińskich mediach przedstawia przede wszystkim dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej, Wołodymyr Wiatrowycz.

34 W analogicznym badaniu Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego z maja–czerwca 2016 r. pozytywny 
stosunek do Polski zadeklarowało 54% ankietowanych Ukraińców, a negatywny – 5%. Zob. www.iri.org/country/
ukraine . 
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Rozdział 3. Analiza treści wybranych polskich i ukraińskich  
podręczników do historii w kontekście wskazanych zagadnień, 

z zastosowaniem metod ilościowych

Analiza ukraińskich podręczników do historii dla klas X i XI35, obejmujących (co wynika 
z podstawy programowej) omawiany w raporcie okres lat 1918–1945, wskazuje, że dominują 
w nich dzieje Ukrainy Środkowej. Kwestia stosunków z Polską i szerzej, stosunków Ukraińców 
i Polaków, to problem Ukrainy Zachodniej. Stanowi zatem margines z punktu widzenia całego 
kraju. W podręcznikowym przekazie najważniejsze jest to, co działo się w stolicy – Kijowie lub 
(przez jakiś czas) Charkowie, a nie we Lwowie, a tym bardziej w Łucku czy Równem. Co wię-
cej, terytoria uznawane na Ukrainie za ukraińskie, a znajdujące się w okresie międzywojennym 
w granicach II Rzeczypospolitej, omawiane są równolegle z historią ziem znajdujących się dziś 
w granicach Ukrainy, a przed II wojną światową należących do Czechosłowacji i potem Węgier 
(Ruś Zakarpacka), a także Rumunii (północna część Bukowiny).

Wiedza historyczna społeczeństwa w bardzo dużym stopniu zależy od programów szkol-
nych. Podstawa programowa Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy o najnowszej, wspólnej 
historii Polski i Ukrainy jest w pod tym względem lakoniczna. Materiał dotyczący wojny pol-
sko-ukraińskiej 1918–1919, przerabiany w klasie X, stanowi tylko jedno zagadnienie z ponad 
40 realizowanych w temacie „Walka o ukraińską państwowość”36 . 

Lakoniczność ta przekłada się bezpośrednio na treść przygotowywanych na Ukrainie pod-
ręczników. Dlatego, niezależnie od decyzji o wyborze podręcznika podjętej przez nauczyciela 
lub dyrekcję szkoły, uczniowie mieli skromną wiedzę o dziejach ziem dzisiejszej Ukrainy Za-
chodniej, jej związkach z Polską czy głównych problemach w najnowszej historii stosunków 
polsko-ukraińskich.

Wojna polsko-ukraińska 1918–1919 r. W podręcznikach ukraińskich terytorium tzw. Ga-
licji Wschodniej określane jest jako ziemie ukraińskie. Co prawda wskazuje się, że mieszkało 
tam „dosyć dużo”37 polskiej ludności, która uważała je (tzn. Galicję Wschodnią) za „swoją ojczy-
znę”38 (nie podano konkretnych danych), ale jednak polskich roszczeń do tych ziem nie można 
uznać za uzasadnione. W efekcie powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL) 
potraktowane jest jako coś oczywistego, a jej upadek i zajęcie przez Polskę tego terytorium aż po 
Zbrucz – jako „okupacja”39. Jeden z podręczników szczegółowo wymienia terytoria ukraińskie, 
które zostały zajęte przez Polskę: „Galicja, Wołyń Zachodni, część Polesia, Łemkowszczyzna, 
Chełmszczyzna, Podlasie i Nadsanie”40. Należy podkreślić, że jako etnicznie ukraińskie wymie-
niono też te, które znajdują się w dzisiejszych granicach RP. Są to: Łemkowszczyzna, Chełmsz-
czyzna, Podlasie i Nadsanie, a więc tereny obejmujące dzisiejsze powiaty: bieszczadzki, leski, 
przemyski, jarosławski, lubartowski, tomaszowski, hrubieszowski, chełmski i włodawski. „Etnicz-
nie ukraińskie ziemie” to określenie tradycyjnie stosowane w odniesieniu do okresu historyczne-
go, w którym nie istniało państwo ukraińskie.

35 W niniejszym opracowaniu omawiane są podręczniki: O.I. Pometun, N.M. Hupan, Istorija Ukrajiny 10, Wy-
dawnyczyj Dim Oswita, Kijów 2012; F.G. Turczenko, Istorija Ukrajiny 10 kłas, wyd. Geneza, Kijów 2010; S.W. Kul-
czyćkyj, Ju.G. Lebiediewa, Istorija Ukrajiny 11, wyd. Geneza, Kijów 2011; F.G. Turczenko, Istorija Ukrajiny 11 kłas, 
wyd. Geneza, Kijów 2011. Nauczyciele mogą wybrać podręcznik spośród kilku. Jak wynika z rozmów z kilkoma 
nauczycielami ze Lwowa i Żytomierszczyzny, te są wybierane często, przy czym w znaczący sposób różnią się treścią. 

36 Za: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Prohrama dla zagalnooswitnich nawczalnych zakladiw. Istorija 
Ukrajini 10–11 kłas, http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html, s. 7–8. 

37 F.G. Turczenko, Istorija Ukrajiny 10 kłas, op. cit., s. 226.
38 Ibidem, s. 229.
39 Ibidem, s. 229. Takie określenie stosowane jest w badanych podręcznikach.
40 O.I. Pometun, N.M. Hupan, op. cit., s. 144.



Głównymi powodami, dla których ZURL przegrała, były – wg podręczników – siła militar-
na Polski, mającej „jedną z największych armii w Europie”41, i poparcie ententy.

Okres międzywojenny. W jednej z badanych książek nie ma w ogóle informacji o tym, 
jak wyglądało życie Ukraińców w okresie międzywojennym na terytorium II RP42. W drugiej jest 
mowa o dwutorowej polityce polskich władz: „o ile w przypadku Wschodniej Galicji aktywnie 
prowadzono politykę asymilacji narodowej, to wobec Zachodniego Wołynia – tylko państwo-
wej”43. Później sytuacja w Galicji uległa złagodzeniu, jednak bywało i tak, że naciski stawały się 
„nieznośne”. Wówczas „ukraińskie chłopstwo wychodziło poza granice legalnych form obrony 
swych interesów i podejmowało działania siłowe”44. „Odpowiedzią polskiego rządu stała się tak 
zwana «pacyfikacja» […] – zduszenie tych działań przy pomocy policji i wojska. Fizyczne roz-
prawy prowadziły do pogromów ukraińskich organizacji i spółdzielni”45, założony został także 
„obóz koncentracyjny” w Berezie Kartuskiej, specjalnie dla zatrzymanych Ukraińców.

Podręcznik ukazuje działalność terrorystyczną OUN, w tym zamordowanie szefa MSW 
Bronisława Pierackiego w 1934 r. Opisuje też dość dokładnie ugrupowania działające legalnie, 
w tym największą partię – Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO)46, które 
usiłowało doprowadzić do porozumienia z polskim rządem.

Rzeź wołyńska. W podręcznikach dość starannie opisane są wojenne dzieje OUN i UPA, 
choć zajmują one mniej miejsca niż obszerne opisy działań bojowych Armii Czerwonej oraz par-
tyzantki sowieckiej . Uczeń może się dowiedzieć, że zbrodnicze działania Niemców na okupo-
wanych przez nich terytoriach były m.in. efektem aktywności partyzantów sowieckich i polskich: 
„Do nasilenia terroru hitlerowcy wykorzystywali dowolne powody, w tym i pojawienie się na ko-
niec 1941 r. i na początku 1942 r. na Wołyniu i Polesiu radzieckich wywiadowczo-dywersyjnych 
i partyzanckich grup oraz polskich formacji wojskowych, które prowadziły walkę o wyzwolenie 
przedwojennej Polski”47 . 

Natomiast rzeź wołyńska opisywana jest bardzo ostrożnie. Jako winnych wskazuje się AK 
i UPA. Podkreśla się także, że ucierpiała zarówno ludność polska, jak i ukraińska: „Tragicznie 
układały się stosunki UPA z polskimi uzbrojonymi oddziałami różnych politycznych kierunków, 
jakie działały na Ukrainie Zachodniej. Ukraińcy obwiniali w tym Polaków, którzy pragnęli wy-
zwolenia Polski w przedwojennych granicach; Polacy za przyczynę wrogości uważali nieustępli-
wość Ukraińców. A ofiarami tego politycznego antagonizmu była w większości ludność cywilna. 
Cieniem na ukraińsko-polskich stosunkach podczas drugiej wojny światowej położyła się zwłasz-
cza tragedia wołyńska – masowe wyniszczenie na tym terytorium lokalnej polskiej i częściowo 
ukraińskiej ludności”48 . 

Warto zaznaczyć, że podstawa programowa do nauczania historii w klasie XI traktuje te-
mat rzezi wołyńskiej w sposób marginalny. Jest on omawiany w bloku o tytule Ukraina w czasie 
II wojny światowej (1939–1945), jako jedno spośród ponad 40 zagadnień, a wydarzenia te są 
określone enigmatycznym mianem polsko-ukraińskiej konfrontacji. W ramach tego bloku zagad-

41 Ibidem, s. 143.
42 F.G. Turczenko, Istorija Ukrajiny 10 kłas, op. cit .
43 O.I. Pometun, N.M. Hupan, op. cit., s. 247.
44 Ibidem, s. 247.
45 Ibidem, s. 247.
46 UNDO istniało w latach 1925–1939. Było największym legalnym ugrupowaniem ukraińskim w II RP. Miało 

reprezentację w Sejmie, np. w wyborach 1928 r. uzyskało 26 mandatów poselskich. W latach 1931–1938 prowadziło 
politykę ugody z polskim rządem. Działacz UNDO Wasyl Mudry był wicemarszałkiem Sejmu w latach 1935–1939.

47 F.G. Turczenko, Istorija Ukrajiny 11 kłas, op. cit., s. 50.
48 Ibidem, s. 51.
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nień autorzy podstawy programowej zalecają omówienie tematów związanych z osobą Stepana 
Bandery czy powstaniem UPA49 . 

Nie może zatem dziwić, że w podręczniku S.W. Kulczyckiego i Ju.G. Lebediewy, Istorija 
Ukrajiny, 11, cała działalność nacjonalistycznego ruchu oporu sprowadza się do zdania: „Na 
wiosnę 1943 r. kierownictwo wojskowych formacji OUN(b) przejął R. Szuchewycz, [i wówczas 
struktury te] także zaczęły używać nazwy Ukraińska Powstańcza Armia. Przy użyciu siły oddziały 
bulbowskie zostały włączone do składu całej UPA, a sam Bulba-Borowiec opuścił kraj”50 . O rzezi 
wołyńskiej nie ma tam ani słowa.

Badając ukraińskie podręczniki, można wyciągnąć wniosek, że tragedia wołyńska jest 
tematem pobocznym i omawianym marginalnie. Na przykład w podręczniku F.G. Turczenki, 
Istorija Ukrajiny, 11 kłas, omówienie tego zagadnienia zajmuje mniej niż 2% materiału poświę-
conego historii Ukrainy w okresie II wojny światowej. Dla przeciętnego ucznia oznacza to, że 
jego wiedza o stosunkach polsko-ukraińskich w XX w. będzie nikła, chyba że nauczyciel spróbuje 
przekazać więcej informacji, niż jest to zawarte w podręczniku. Jednak ze względu na ogrom 
omawianego materiału jest to trudne.

Ta sytuacja wpływa i będzie wpływała na relacje między społeczeństwami obu państw. 
Także dlatego, że niewiedza wynikająca z marginalnego potraktowania tematu w szkołach sprzy-
ja wszelkiego rodzaju manipulacjom i upowszechnianiu fałszywych informacji czy nieprawdzi-
wych relacji .

49 Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Prohrama dlja zagalnooswitnich nawczalnych zakladiw. Istorija Ukraji-
ni 10–11 klas, http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html, s. 11–12.

50 S.W. Kulczyćkyj, Ju.G. Lebiediewa, op. cit., s. 50.
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Podsumowanie

Na Ukrainie realizowany jest model polityki pamięci, w którym koncepcje dziejów kraju 
definiuje się prawnie. Niektóre z tych definicji pozostają sprzeczne z opiniami przyjmowanymi 
przez polską historiografię i mogą stanowić problem w relacjach polsko-ukraińskich. Powoduje 
to pogłębianie się sporów historycznych, rzutujących na współczesne polsko-ukraińskie relacje 
polityczne .  

Analiza systemu prawnego Ukrainy i aktów prawnych poświęconych kwestiom historycz-
nym dowodzi, że ukraińskie władze wielokrotnie podejmowały próby znormalizowania obrazu 
historii tego państwa. W pierwszym dziesięcioleciu niepodległości, obejmującym prezydentury 
Leonida Krawczuka i Leonida Kuczmy, próby te charakteryzowało dążenie do kompromisu mię-
dzy wewnętrznymi sprzecznościami w postrzeganiu ukraińskiej historii. Prezydentura Wiktora 
Janukowycza oznaczała zastój i powrót do retoryki postsowieckiej. Natomiast podczas prezy-
dentury Wiktora Juszczenki oraz obecnie, w okresie po rewolucji godności, za pomocą aktów 
prawnych promowane jest ujednolicone podejście do historii. 

Obowiązujące na Ukrainie prawodawstwo przewiduje odpowiedzialność prawną za 
sprzeczny z nakazanym stosunek do przeszłości historycznej, co budzi w Polsce uzasadnione 
kontrowersje ze względu na odmienną interpretację wydarzeń, zwłaszcza związanych z rzezią 
wołyńską i działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ukraińskie reakcje na uchwałę „wołyń-
ską” z lipca 2016 r. dowodzą, że wielu tamtejszych polityków i publicystów nie wykazuje zrozu-
mienia dla takich działań polskiego parlamentu i większości polskich elit politycznych.

Kwestie historyczne, w tym kluczowy z punktu widzenia Polski temat rzezi wołyńskiej, je-
dynie sporadycznie pojawiają się w największych ukraińskich mediach. Prezentowane są często 
jednostronnie, zwłaszcza w telewizji, co w dłuższej perspektywie może mieć negatywny wpływ 
na wizerunek Polski na Ukrainie. Niemniej wykorzystanie mediów do celów polityki historycz-
nej przez ukraińskie organy państwowe, w tym Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, pozosta-
je utrudnione ze względu na ich strukturę własności. Każdy bowiem z pięciu najważniejszych 
kanałów telewizyjnych, analizowanych w raporcie i będących głównym źródłem informacji dla 
przeciętnego obywatela Ukrainy, znajduje się pod kontrolą oligarchów.

Realizacja polityki historycznej w znacznej mierze zależy od zakresu wiedzy historycznej 
społeczeństwa. Jak wynika z analizy ukraińskich podręczników do historii, młodzi Ukraińcy na 
temat najtrudniejszych wydarzeń we wspólnej polsko-ukraińskiej historii najnowszej – w tym 
zwłaszcza rzezi wołyńskiej – mogą wiedzieć bardzo niewiele lub nic. Jeśli wiedzą mało, to są 
przekonani, że wina za rzeź wołyńską obciąża i UPA, i AK. Niewiele też dowiedzą się w szkole 
o sytuacji Ukraińców w II Rzeczypospolitej i o wojnie polsko-ukraińskiej 1918–1919 r. Bez tej 
wiedzy społeczeństwo ukraińskie może być łatwo manipulowane przez zwolenników czczenia 
pamięci Stepana Bandery, OUN i UPA.

Na Ukrainie wiedza o zagadnieniach ważnych z polskiego punktu widzenia (wojna 
 polsko-ukraińska, sytuacja Ukraińców w Polsce w okresie międzywojennym, rzeź wołyńska) jest 
nikła, bo nie są to tematy znaczące w nauczaniu w szkołach. Nie są interesujące również dla 
mediów. W efekcie podnoszone w Polsce kwestie dotyczące wydarzeń najbardziej bolesnych 
w dziejach obu narodów mogą być na Ukrainie zupełnie niezrozumiałe.

Przez dwadzieścia pięć lat celem Polaków było zrozumienie ukraińskiej wrażliwości 
i otwarcie się na nią. Przejawiało się to w zaniechaniu lub ograniczeniu akcentowania własnych 
problemów z historią relacji polsko-ukraińskich. Stąd mocniejsze niż dotąd podkreślenie „pol-
skiego” spojrzenia na kwestie historyczne mogło wywołać u ukraińskich elit zaskoczenie i nie-
zrozumienie. Aby poprawić tę sytuację, należałoby przybliżyć stronie ukraińskiej pełen obraz 
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polskiej debaty historycznej, zwłaszcza poprzez dyskusje i debaty eksperckie. Nie bez znaczenia 
będzie także praca nad edukacją zarówno młodych Ukraińców, jak i młodych Polaków, aby 
byli oni w stanie lepiej rozumieć przyczyny trudnych momentów w historii obu państw. Jedynie 
zwiększenie stanu wiedzy i wzajemnej wrażliwości pozwoli na zminimalizowanie wykorzystania 
sporów historycznych do bieżącej walki politycznej.  
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Aneks

Teksty i fragmenty wybranych ustaw i aktów prawnych

Oświadczenie Rady Najwyższej Ukrainy z 9 lipca 200351 

Sześćdziesiąta rocznica tragedii ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji w czasie nie-
mieckiej okupacji skłania do myślenia o przeszłości i o przyszłości polsko-ukraińskiego sąsiedz-
twa. Tragedii Polaków mordowanych i wypędzanych z ich miejsc zamieszkania przez zbrojne 
formacje Ukraińców towarzyszyły również cierpienia ludności ukraińskiej – ofiar polskich akcji 
zbrojnych. Była to tragedia obu naszych narodów. 

Pomordowanym i poległym na Wołyniu i w Galicji należy się szacunek i pamięć. Pochy-
lamy głowy przed niewinnymi ofiarami. 

Nie może być usprawiedliwienia dla terroru, przemocy i okrucieństwa. Prawda o tamtych 
dramatycznych latach jest bolesna dla wszystkich. Polacy i Ukraińcy powinni ją jednak pozna-
wać. Prawda, choćby najbardziej tragiczna, jest niezbędna do budowy trwałego porozumienia. 

Bolesne doświadczenia powinny stanowić dla nas również źródło refleksji o tym, że na 
nienawiści i konfliktach pomiędzy nami korzystali nasi przeciwnicy, a my – zawsze traciliśmy. 

Historia Europy jest pełna przykładów narodowych waśni, wojen, krwi i okrucieństwa, 
ale są też przykłady pojednania i porozumienia narodów, które chciały i potrafiły przezwyciężyć 
najtrudniejszą nawet przeszłość. Moralnym obowiązkiem tych, których sumienia wciąż porusza 
tragedia sprzed 60 lat, jest wezwanie do pojednania naszych narodów w imię przeszłości, w imię 
wspólnoty celów. Niech umiejętność przebaczania stanie się fundamentem lepszej przyszłości, 
dobrego sąsiedztwa i przyjaźni polsko-ukraińskiej.

Ustawa z 8 listopada 2006 r.  
o Wielkim Głodzie 1932–1933 na Ukrainie52

Artykuł 1

Wielki Głód z lat 1932–1933 jest ludobójstwem na narodzie ukraińskim.

Artykuł 2

Publiczne negowanie Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 na Ukrainie jest obrazą pamięci 
milionów ofiar Hołodomoru, ubliżaniem godności narodu ukraińskiego, a także czynem bez-
prawnym.

51 Zajawa z nahodi 60-ji ricznicy Wołynskoji trahediji, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1085-15; wersja pol-
ska uchwały za: Monitor Polski 2003 nr 37 poz. 516, Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 
2003 r. w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20030370516.

52 Zakon Ukrajny pro Hołodomor 1932–1933 rokiw w Ukrajini, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-16.
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Artykuł 3

Organy władzy państwowej i samorządu lokalnego, odpowiednio do swoich zobowiązań, 
winne są:

−− uczestniczyć w tworzeniu i realizacji polityki publicznej dotyczącej przywrócenia 
i zachowania narodowej pamięci ukraińskiego narodu;

−− wspierać rozpowszechnianie informacji na temat Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 na 
Ukrainie wśród obywateli Ukrainy i społeczności międzynarodowej, zapewnić edukację 
o tragedii Wielkiego Głodu w placówkach oświatowych na Ukrainie;

−− podjąć działania w celu utrwalenia pamięci o ofiarach i poszkodowanych w wyniku 
Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933, w tym budowy w wyznaczonych 
miejscach pomników i znaków pamięci poświęconych ofiarom Wielkiego Głodu;

−− zapewnić, według ustalonego porządku dostęp instytucjom publicznym i organizacjom 
naukowym i innym osobom, badającym Wielki Głód z lat 1932–1933 i jego konsekwencje, 
do archiwów i innych materiałów dotyczących zagadnień związanych z Wielkim Głodem.

Artykuł 4

Państwo zapewnia warunki do badań oraz doprowadzenia do upamiętnienia ofiar Wiel-
kiego Głodu z lat 1932–1933 na Ukrainie poprzez adekwatne, ogólnokrajowe programy, których 
finansowanie przewidziane będzie dorocznie w budżecie państwa Ukrainy.

[…]

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r.  
o statusie prawnym bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku  

i oddaniu im hołdu53

Artykuł 6

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących statusu bojowników o niepod-
ległość Ukrainy w XX wieku

1. Obywatele Ukrainy, cudzoziemcy i osoby nieposiadające obywatelstwa, które publicz-
nie okazują pogardę wobec osób, o których mowa w artykule 1 niniejszej ustawy, przeszkadzają 
w realizacji praw bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku i ponoszą za to odpowie-
dzialność zgodnie z przepisami prawa.

2. Publiczne zaprzeczenie zasadności walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku jest 
uznane za profanację pamięci bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku, jest ubliżaniem 
godności narodu ukraińskiego i pozostaje czynnością bezprawną.

[…]

53 Zakon Ukrajny pro prawowyj status ta wszanuwanija pamjati borciw za nezałeżnist Ukrajiny w XX stoliti,  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/314-19.
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