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LEONID ZASZKILNIAK 
Lwów

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W XX WIEKU 
W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ UKRAIŃCÓW I POLAKÓW

NA PRZESTRZENI MINIONYCH stuleci stosunki pomiędzy 
Ukraińcami i Polakami miały niemało aspektów zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych. Te ostatnie dotyczyły wielu 

sytuacji konfl iktowych, rozgrywających się w czasach, gdy obydwa 
narody tworzyły istotną część ludności Rzeczypospolitej. Miały one 
miejsce także w czasach późniejszych, kiedy oba narody prowadziły 
walkę o niepodległość. Dlatego powstaje pytanie, czy największego 
śladu w świadomości przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców 
nie pozostawiły przede wszystkim wydarzenia z XX w., gdy docho-
dziło do tragicznych wojennych antagonizmów w l. 1918–1919 podczas 
walk o Lwów i Galicję Wschodnią oraz w l. 1943–1947, naznaczonych 
wzajemnymi zbrojnymi konfl iktami na ukraińsko-polskim pograniczu. 
Już same te dramatyczne wydarzenia pozostawiły w świadomości spo-
łecznej obydwu narodów znaczący negatywny balast, który w postaci 
stereotypowych wyobrażeń obecny jest po dziś dzień.

Stereotypy są nieodłącznymi elementami świadomości indywidu-
alnej i zbiorowej, charakteryzującymi się głębokim zakorzenieniem 
w podświadomości, niełatwo poddającymi się przemianom. Ich rola 
w wyobrażeniach oraz działaniach poszczególnych osób i wspólnot jest 
bardzo duża i nieraz nieuświadomiona. Tłumaczy się to tym, że stereo-
typy mają zawsze dwa komponenty: emocjonalny (afektywny) i ewalu-
atywny (oceniający), każdy zbudowany na opozycji „ja/my” – „on/oni”, 
zawiera nie tylko doświadczenie osobiste, ale także elementy zakorze-
nione w pamięci historycznej i kulturze danej wspólnoty1. Wyrażają 
one pragnienie obrony interesów całej wspólnoty. Zmiany stereotypów 
odbywają się bardzo wolno, w związku ze zmianami położenia konkretnej

1 J. B łusz kowsk i, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005, s. 26–27. 
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społeczności, powodując formowanie się nowych stereotypowych wyobrażeń 
o innej zawartości komponentu emocjonalnego i oceniającego.

Historyczna retrospektywa wzajemnych stosunków ukraińsko-polskich jest 
bardzo obszerna i sięga czasów tworzenia przez Ukraińców i Polaków pierwszych 
państwowości – dawnej Rusi oraz polskiego Królestwa. W czasie tego długiego 
okresu nastąpiła zmiana wielu historycznych paradygmatów, które tak czy inaczej, 
prezentowały poglądy oświeconych przedstawicieli obydwu wspólnot etnicz-
nych o miejscu i roli swojego kraju wobec innych europejskich narodów, przede 
wszystkim w centralnej i wschodniej części kontynentu. Już od końca XVI w. 
świadomość historyczna i jej główni twórcy – historiografowie, coraz aktywniej 
wpływała na wyobrażenia dwóch wspólnot na temat otaczającego je świata i ich 
w nim miejsca. Apogeum wpływu historyków na formowanie świadomości spo-
łecznej przypadł na XIX i XX w., gdy historia przeobraziła się w „chłodną zbroję” 
w zmaganiach narodów o godne miejsce na ziemi i w świecie. Wykorzystywanie 
tej, czy innej interpretacji przeszłości służyło jako potężny bodziec, zarówno dla 
obrony narodowo-państwowych praw i interesów, jak i tworzyło podstawę dla 
reanimacji historycznych stereotypów, powstałych w innych czasach i w innych 
uwarunkowaniach społecznych. 

Wszystkie wskazane wyżej czynniki mają także bezpośrednie odniesienie do 
ukraińsko-polskich stosunków na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Historycy 
obydwu narodów zdziałali wiele, zarówno dla historycznego uzasadnienia naro-
dowo-państwowych praw swoich nacji, jak i poszerzenia wzajemnych roszczeń 
i zarzutów2. Nie można nie zgodzić się z Iwanem Łysiakiem-Rudnickim, który 
jeszcze w 1977 r. pisał, że „zaistniałe polsko-ukraińskie konfl ikty i ich rezultaty 
miały katastrofalne skutki dla obydwu narodów. Polsko-ukraiński konfl ikt był 
w rzeczywistości główną przyczyną utraty narodowej samodzielności przez 
Ukrainę i Polskę w dwóch różnych epokach – XVII i XX w.”3

Na początku XXI w. większość Ukraińców i Polaków nadal odczuwa świa-
domie, a czasem nieświadomie, wpływ stereotypów i uprzedzeń z minionych 
stuleci, przede wszystkim z XX w. To ostatnie, w dziejach nie tylko dwóch 
sąsiednich narodów – ukraińskiego i polskiego, pozostaje za wymownym 
stwierdzeniem znanego angielskiego historyka Erica Hobsbawma, stuleciem 
„ekstremizmu”4. Ekstremalne sytuacje, w jakich znaleźli się w XX w. Ukraińcy 
i Polacy, miały również wpływ na stosunki pomiędzy przedstawicielami obydwu 
narodów. Do chwili obecnej napisano i przedyskutowano już na temat większości 

2 І. Лисяк-Рудницький, Польсько-українські стосунки: тягар історії, [w:] Idem, Історичні 
есе, Київ 1994, t. 1, s. 83–110. 
3 Ibidem.
4 Е. Гобсбаум, Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку 1914–1991, Київ 2001. 
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problematycznych pytań, dotyczących stosunków ukraińsko-polskich. Historycy 
obydwu państw zrobili wiele, aby wyjaśnić problemy i zwalczyć przestarzałe 
stereotypy5. Jednakże, w świadomości przeciętnych obywateli obydwu państw 
pozostaje jeszcze wiele wzajemnych uprzedzeń, jakie wyniknęły pod wpływem 
stosunków pomiędzy dwoma sąsiednimi narodami w tak ekstremalnym XX w. 
W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że do ich powstania przyczynili się nie 
tylko politycy, ale w znacznej mierze także historycy i literaci. 

Należy podkreślić, że na początku XX w. Ukraińcy i Polacy znajdowali się w po-
dobnym położeniu – nie mając własnej państwowości, pragnęli ją zdobyć. Jednakże 
pozycje wyjściowe ideologicznych i politycznych podstaw obydwu ruchów narodo-
wych znacznie się od siebie różniły. Główne ogniwo stosunków ukraińsko-polskich 
koncentrowało się w Galicji Wschodniej, będącej pod władzą Austro-Węgier, gdzie 
spotkały się ze sobą „dwa Piemonty” narodowego samostanowienia, każdy z osobna 
pretendując do prawa wyłącznego pierwszeństwa. Przy tym polski ruch narodowy 
opierał się na społeczeństwie o lepszej rozbudowie organizacyjnej i integracji 
ideologicznej, posiadającym potężny potencjał narodowo-kulturalny, wywodzący 
się ze spuścizny I Rzeczypospolitej. W programach polskiego ruchu narodowego 
przyszła niepodległa Polska nie była widziana bez części ziem o przewadze niepol-
skiej ludności (Galicja Wschodnia, Nadsanie, Zachodni Wołyń, Chełmszczyzna, 
Podlasie), które uważano za „cywilizacyjną zdobycz” Polaków. 

Ukraińskie programy narodowe, sformułowane w przededniu oraz podczas 
I wojny światowej, przewidywały odbudowę „Wielkiej Ukrainy” od Wisły po 
Kaukaz. Obydwie wizje przyszłości – polska i ukraińska – skonstruowane były 
przez historyków końca XIX i początku XX w. W centrum polskiej wizji prze-
szłości/przyszłości stał „naród polityczny”, uformowany w ramach Rzeczypo-
spolitej, której odbudowę uważano za powrót „historycznej sprawiedliwości”. Tę 
wizję stworzyli polscy historycy – romantycy i neoromantycy. Ukraińska wersja 
historii, która formowała się w XIX w., w warunkach braku istnienia poprzedniej 
tradycji „młodego narodu”, wymagała oparcia się na odpowiednio przystoso-
wanym modelu „etnicznego narodu”. Obydwie wizje ugruntowały się poprzez 
mitologiczne obrazy preparowanej przeszłości, jaka miała być legitymizacją 
przyszłości. Ówczesne położenie obydwu nacji oraz nowe społeczno-polityczne, 
jak i międzynarodowe uwarunkowania znajdowały się na drugim planie. 

Na skutek takich przeciwieństw doszło do ukraińsko-polskiej wojny w l. 1918–
1919, toczonej o Lwów i Galicję Wschodnią, która w świadomości obydwu naro-
dów pozostawiła głęboką bliznę nieufności i uprzedzenia, zarówno w przypadku 

5 О. Гаврилюк, Українсько-польський діалог 1990-х років стосовно подолання взаємних 
національних стереотипів: здобутки і нереалізовані можливості, [w:] Stereotypy narodowo-
ściowe na pograniczu, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2002, s. 63–71. 
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Ukraińców wobec Polaków, jak i Polaków wobec Ukraińców. Ponadto, porozumie-
nie Symona Petlury i Józefa Piłsudskiego z 1920 r. oraz wojna polsko-bolszewicka 
z tego samego roku, zasiały rozłam wśród samych Ukraińców, mających odmienne 
poglądy na przynależność zachodnioukraińskich terytoriów do odrodzonego pań-
stwa polskiego. Zachodnioukraińskie siły polityczne nie uznały „okupacji” tych 
ziem przez Polskę i czyniły opór wobec ustanowienia na nich polskiej państwo-
wości. Właśnie na tych terytoriach ukraiński radykalny nacjonalizm, zrodzony 
przez wyższy wśród ludności poziom świadomości narodowej oraz zdecydowaną 
postawę w walce o niezależną państwowość, zdobył największy wpływ polityczny 
pod koniec okresu międzywojennego i podczas II wojny światowej.

W okresie międzywojennym młody, tworzący się ukraiński naród zaznał ol-
brzymich ludzkich i kulturowych strat, przede wszystkim w ZSRR. Przy czym, 
obecne w Polsce warunki, pozwalające na rozwój życia ukraińskiego społeczeń-
stwa, traktowano raczej jako oznakę „słabości” całego państwa, aniżeli pragnienie 
pójścia na ustępstwa wobec społeczności ukraińskiej. Polityka polskich urzędów 
wobec Ukraińców wciąż „potykała się” o kwestie „historycznego prawa” Pol-
ski do ziem z przewagą ludności ukraińskiej. Polskie urzędy wciąż chwiały się 
pomiędzy polityką „narodowej” lub „państwowej” asymilacji Ukraińców, zaś 
wśród Polaków wzmacniał się stereotyp „polskości” tych ziem i obraz Ukraińca 
jako „buntownika” i „rezuna”, nienadającego się do konstruktywnej współpracy. 
W powstaniu ostatniej roli odznaczyły się także stare mity z XIX w., traktujące 
Ukraińców jako „sztuczny twór” austriackich lub niemieckich szowinistów. 
Ukraiński ruch narodowy, który wobec skrajnych represji wyparty został z ZSRR 
do Polski i na emigrację, zmuszony był szukać sojusznika wśród państw wystę-
pujących o zmianę status quo na kontynencie europejskim, jaka mogła stworzyć 
szansę utworzenia niepodległej Ukrainy. Dlatego właśnie Niemcy wydawały się 
ukraińskim działaczom niepodległościowym siłą zdolną do podtrzymania ukraiń-
skiego ruchu narodowego. Orientacja na nazistowskie Niemcy okazała się wielką 
strategiczną pomyłką ukraińskich nacjonalistów, która w niedługim czasie skom-
promitowała ich w oczach opinii światowej i postawiła w warunkach izolacji na 
arenie międzynarodowej. Posłużyła także jako dodatkowy argument dla polskiej 
polityki w sprawie aktów kolaboracji Ukraińców z przyszłym agresorem.

Nie można stwierdzić bezapelacyjnie, że całe zachodnio- i wschodnioukra-
ińskie społeczeństwo przyjęło orientację na Niemcy. Jednak w l. 1939–1941 
na okupowanych ziemiach Polski hitlerowcy dali Ukraińcom pewną przewagę 
nad Polakami, pozwalając na stworzenie instytucji oświatowych i kulturalnych, 
zatrudniając w miejscowym samorządzie itp. Nie mogło to nie zwiększyć ukra-
ińsko-polskiego antagonizmu, pogłębić przepaści pomiędzy dwoma narodami, 
wygodnej przede wszystkim dla okupantów. Obraz „Ukraińca – kolaboranta” 
pojawiał się w wielu dokumentach polskiego ruchu oporu, a w sowieckiej wersji 
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historii II wojny światowej utrwalony został jako propagandowy szablon „nie-
miecko-faszystowskich sługusów”. 

II wojna światowa stała się rozstrzygającym momentem dla ukraińskiego ruchu 
narodowego w usiłowaniach stworzenia niepodległej, scalonej państwowości. 
Jednak już pod koniec 1941 r. wielu dowódców ukraińskiego ruchu narodowego, 
przeważnie spod znaku OUN, zrozumiało, że liczenie na Niemcy okazało się 
pomyłką, zaś możliwości stworzenia relacji z zachodnimi sojusznikami zostały 
odcięte. W skomplikowanym i tragicznym okresie wojny ukraiński ruch naro-
dowy znalazł się na arenie międzynarodowej w izolacji i zmuszony był polegać 
tylko na własnych siłach. Wśród jego przeciwników stanęły takie potęgi jak 
ZSRR, Niemcy i najbliższa Polska. Próby uniknięcia walk na wszystkie fronty, 
czynione były przez dowódców OUN i UPA w l. 1941–1944, próbujących dojść 
do rokowań z polskim rządem w Londynie. Jednak na przeszkodzie porozumienia 
stała sprawa państwowej przynależności ziem zachodnioukraińskich – strona 
polska w żadnej mierze nie godziła się na utratę „kresów”, ograniczając się do 
obietnic „równouprawnienia” Ukraińców w przyszłej Polsce. To sprowokowało 
kierownictwo OUN(B) i UPA6 do rozpoczęcia na wiosnę 1943 r. „antypolskiej 
akcji” na Wołyniu, która przewidywała siłowe usunięcie polskiej ludności z ziem 
zachodnioukraińskich. Podczas przeprowadzania akcji, która napotkała ostry opór 
i przeciwdziałanie polskiej ludności i organizacji podziemnych, zginęło wielu 
Polaków oraz Ukraińców, a terytoria Wołynia i Galicji Wschodniej w końcowej 
fazie II wojny światowej stały się areną oddzielnego ukraińsko-polskiego kon-
fl iktu zbrojnego, posiadającego wszystkie oznaki wojny etnicznej7. Wydarzenia 
te utrwaliły się w świadomości ich żywych świadków jako ogromny ciężar 
wzajemnych krzywd i zarzutów – z polskiej strony zarzutów „ludobójstwa” 
Polaków, z ukraińskiej strony – „wytępienia Ukraińców”. Z osobliwą siłą wza-
jemne uprzedzenia ożyły w latach 90., gdy po zlikwidowaniu cenzury zaczęły 
pojawiać się liczne wspomnienia i publikacje ludzi, którzy przeżyli ten okres 
i zostali deportowani do Polski8.

6 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), utworzona w 1929 r. w celu konsekwentnej walki 
o ukraińską państwowość wszystkimi dostępnymi środkami, w 1940 r. rozdzieliła się na 2 odłamy 
– OUN S. Bandery (OUN(B)) i OUN A. Melnyka (OUN (M)). OUN (B) wprowadziła ideologię 
„rewolucyjnej” drogi do niepodległości z pomocą „aktywnej działalności” i w „oparciu się o własne 
siły”. W tamtym czasie na reformatorskich metodach oparła się bardziej OUN(B). UPA – Ukraiń-
ska Powstańcza Armia, zorganizowana przez przedstawicieli dwóch odłamów OUN oraz innych 
ukraińskich sił narodowo-wyzwoleńczych za inicjatywą OUN(B) w 1942 r. (formalnie – 1943 r.).
7 Zob. Polska–Ukraina: trudne pytania, Warszawa 1997–2009, t. 1–11; Polska–Ukraina: trudna 
odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994–2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Ga-
licji Wschodniej (1939–1945), Warszawa 2003.
8 W. i E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000, t. 1–2. 
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Do jeszcze większego antagonizmu wzajemnych krzywd dodano wydarzenia 
powojenne, przede wszystkim masowe deportacje ludności ukraińskiej z Polski 
na terytorium ZSRR oraz Polaków na nowe terytorium Polski w l. 1944–1946, 
urzeczywistnione według wskazówek Kremla oraz akcję „Wisła” z 1947 r., 
przeprowadzoną przez polskie władze komunistyczne w celu rozprawienia się 
z ukraińskim ruchem narodowym na terytoriach pogranicza, pozostającego 
w składzie Polski (tzw. „Zakerzonie”).

W okresie powojennym sowiecki reżim totalitarny oraz polskie władze komu-
nistyczne dokonały wszystkiego co możliwe, aby nie tylko zniszczyć ukraiński 
ruch narodowy na terytorium ZSRR i Polski Ludowej, ale także wzmocnić 
negatywny obraz „świadomego narodowo Ukraińca”, który występował jako 
„faszystowski pachołek” oraz wróg polskich i radzieckich „mas pracujących”. 
Zarówno w Polsce Ludowej, jak i w ZSRR propaganda komunistyczna, agitacja, 
system oświaty i wychowania tworzyły całkowicie negatywny obraz „ukraiń-
skiego nacjonalisty” – „wroga narodu ukraińskiego”, „rezuna” i „zaprzedańca”. 
Propagandowe wzorce weszły do podręczników historii dla szkół wyższych 
i średnich, do literatury i sztuki, która rozprzestrzeniana była w masowych nakła-
dach w ZSRR i Polsce. Motywy takiej polityki kierowników ZSRR i PRL wobec 
Ukrainy i Ukraińców, choć wyznaczane przez Moskwę, różniły się między sobą. 
Władzy na Kremlu chodziło o pełne unicestwienie ukraińskiej idei narodowej 
i asymilację Ukraińców z Rosjanami w ramach „wielkiego «ruskiego» narodu”, 
z czasem – „narodu radzieckiego”; polska władza komunistyczna szła torem 
polityki sowieckiej, ale miała także własny „obraz” Ukraińców – „winowajców” 
dawnej utraty polskiej państwowości w XVII–XVIII w. (Kozaczyzna) i nowego 
podziału politycznego w l. 1939–1945. 

Co prawda, należy zaznaczyć, że dla ukraińskiej i polskiej młodzieży okresu 
powojennego ukraińsko-polskie konfl ikty XX w. były mało, albo całkowicie 
nieznane. Cenzura w obydwu państwach surowo strzegła, aby nie dopuszczać 
„zabronionej” tematyki do opinii publicznej, skoro mogła ona negatywnie odbić 
się na stosunkach pomiędzy dwoma „bratnimi socjalistycznymi narodami”. Na 
Ukrainie (ZSRR) w podręcznikach do historii poddawano ostrej krytyce „grabież-
czą” politykę „polskiej szlachty i burżuazji” na ukraińskiej ziemi na przestrzeni 
wielu stuleci, eksponując „odwieczne” pragnienie Ukraińców do „zjednoczenia” 
z „jednej krwi” Rosjanami i Białorusinami. W kontekście takich opinii wykształ-
ciła się ogólna niechęć do Polaków, jako spadkobierców „szlacheckiej Polski”.

W polskich podręcznikach z czasów PRL ukraiński ruch narodowy XX w. 
przedstawiano jako „antyludowy” i „faszystowski”, zaś UPA – jako „bandy”, 
które mordowały „Polaków, komunistów i Żydów”9. W ciągu 40 powojennych lat 

9 Zob.: Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2001.
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młodym Ukraińcom i Polakom wpajano stereotyp świadomego narodowo Ukra-
ińca, tylko jako „bandyty-banderowca” i „nacjonalisty”. Do tego dochodziły 
wspomnienia wielu przedstawicieli starszego pokolenia na temat „zbrodni” 
banderowców przeciwko pokojowo nastawionym Polakom pod koniec wojny 
i w pierwszych latach powojennych. Zupełnie nie brano pod uwagę faktu, że 
Ukraińcy mieli prawo prowadzić walkę o własną niepodległą państwowość. 
Według Myrosława Truchana, badającego negatywny stereotyp Ukraińca 
wśród Polaków, decydującą rolę w umocnieniu takiego stereotypu w okresie 
powojennym odegrała literatura polska, która przedstawiała stosunki pomiędzy 
obydwoma narodami w czarno-białych barwach. Badacz ten uwidocznił, że auto-
rami licznej, charakteryzującej się ukrainofobią literatury w Polsce byli z reguły 
wysiedleńcy z „kresów”, będący nosicielami psychicznej traumy, spowodowanej 
konfl iktami wojennymi i powojenną deportacją, utratą swojej „małej ojczyzny” 
na wschodzie. Oni sami byli głęboko przekonani, że „winowajcami największych 
polskich nieszczęść byli Ukraińcy”, a „ukraiński terror okazał się straszniejszy 
od niemieckiego”10.

Jeżeli chodzi o Polaków, to w podręcznikach radzieckich negatywny obraz 
dawnych „grabieżców” ukraińskich ziem , także spłycany był do obrazu Polaka 
– „rewolucjonisty i demokraty” XIX w. Propaganda radziecka położyła tabu na 
kwestię stosunków ukraińsko-polskich w XX w. Polskie „mieszczaństwo i burżu-
azję” przedstawiano jako odwiecznego wroga ukraińskiego, ale także i polskiego 
narodu, sprawców stłumienia władzy sowieckiej w 1920 r., wraz z „ukraińskimi 
burżuazyjnymi nacjonalistami – zdrajcami ukraińskich robotników”. Jednakże 
podczas II wojny światowej Polacy prowadzili masowy opór wobec hitlerowców 
i „zdrajców” własnego narodu w osobie emigracyjnego rządu londyńskiego. 
Oprócz tego, byli sojusznikami ZSRR i utworzyli armię polską, która walczyła 
razem z Armią Czerwoną na froncie wschodnim. Dlatego też naród polski ogól-
nie cieszył się sympatią ofi cjalnej sowieckiej historiografi i i publicystyki, zaś 
ukraińsko-polski konfl ikt dla większości ludności ZSRR nie był w ogóle znany. 
Jedynie na Zachodniej Ukrainie, na poziomie obyczajowym niekiedy pojawiały 
się wspomnienia wzajemnych walk. Jednak ukraiński ruch narodowy tamtych 
czasów przedstawiany był przez wszystkie siły potężnej sowieckiej propagandy 
jako „zdradziecki” i „kolaborancki”. 

Nic dziwnego, że ukształtowane poprzez trwałą propagandę i historiografi ę 
stereotypy ujawniają swoją trwałość także wśród współczesnych pokoleń Ukra-
ińców i Polaków. Ich przełamanie pozostaje aktualnym problemem zarówno 
dla historyków, jak i publicystów. Nie jest sekretem, że świadomość społeczna 

10 М. Тру хан, Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі, 
Мюнхен–Львів 1992, s. 9–10, 153. 
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współczesnych Ukraińców charakteryzuje się pewną biegunowością, będącą kon-
sekwencją ciągłego historycznego rozwoju ukraińskich ziem w ramach różnych 
organizmów państwowych, które spowalniały kształtowanie się współczesnego 
ukraińskiego narodu. Podsumowując należy wskazać, że pod koniec XX w. spo-
łeczna identyfi kacja ludności Ukrainy demonstruje pewne odmienności, tworząc 
cztery wielkie regiony: Zachód, Centrum, Wschód i Południe. W każdym z nich 
występują własne osobliwości, związane z tradycjami, językiem, przynależnością 
wyznaniową, stosunkiem do otoczenia, które zasługują na odrębne potraktowa-
nie11. Wydawałoby się, że w świadomości społecznej Ukraińców powinny być 
obecne negatywne, przede wszystkim historycznie, wyobrażenia Polaków. Nie 
spostrzega się jednak tego zjawiska. 

Badania socjologiczne świadczą o bardziej pozytywnym, niż negatywnym 
postrzeganiu Polski i Polaków we współczesnej Ukrainie. Według danych 
polskiego Instytutu Spraw Publicznych, który w 2000 r. przygotował raport 
Polska–Ukraina: wzajemny obraz, 50% Ukraińców ma całkiem pozytywny ob-
raz Polski, 39% – neutralny i tylko 11% – negatywny. Należy podkreślić, że na 
obraz ten składały się głównie współczesne wydarzenia. Jedynie 7% ukraińskich 
respondentów wiąże go z historią, 9% – ze stosunkami ukraińsko-polskimi. 
Natomiast 77% ukraińskich respondentów uważa, że obecne stosunki pomiędzy 
Ukraińcami i Polakami są „bardzo dobre” albo „raczej dobre”, zaś tylko 4% 
uważa za „raczej złe”12.

Warto podkreślić, że na zachodniej Ukrainie, gdzie społeczeństwo wyróżnia 
się wysokim poziomem świadomości etnicznej i narodowej oraz jednocześnie 
pełnym rezerwy nastawieniem do Polski i Polaków (świadectwem tego była 
drażliwa sprawa polskich żołnierzy pochowanych na Cmentarzu Orląt we Lwo-
wie, ocena tragedii wołyńskiej 1943 r. i in.), stosunek do zachodniego sąsiada 
był bardziej pozytywny, niż na całej Ukrainie. Przeprowadzone we Lwowie 
w l. 2000–2003 badania socjologiczne na dość reprezentatywnej grupie poka-
zały, że społeczeństwo tutejsze ogólnie przychylnie odnosi się do zachodniego 
sąsiada. W 2000 r. aż 93% spośród ankietowanych mieszkańców Lwowa wyra-
ziło „całkiem pozytywny” albo „raczej pozytywny” stosunek do Polaków, co 
stanowi znacznie wyższy wskaźnik od średniego poziomu na całej Ukrainie, 
jednocześnie „raczej negatywny” i „całkowicie negatywny” wyraziło tylko 4%. 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w lipcu 2003 r., 
gdy miały miejsce istotne wydarzenia, związane z upamiętnieniem ofi ar tragedii 
wołyńskiej i pojawiały się niekiedy antyukraińskie hasła ze strony poszczególnych 

11 Л. Нагорна, Національна ідентичність в Україні, Київ 2002; М. Рябчук, Від 
Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення, Київ 2000. 
12 J. Konieczna, Polska–Ukraina: wzajemny wizerunek, Warszawa 2001, s. 49–50, 68.
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polskich przedstawicieli, liczba negatywnych odpowiedzi mieszkańców Lwowa 
na to samo pytanie wzrosła tylko do 9,3%, zaś pozytywnych zmniejszyła się do 
82,3%13. Dając krótkie wyjaśnienie zaistniałego paradoksu należy wspomnieć, że 
jest on uwarunkowany prozachodnią orientacją mieszkańców zachodniej Ukrainy, 
dla których Polska stanowi wzorzec prowadzący do Europy i przeciwstawienie 
prowschodniej orientacji dla przyszłości Ukrainy. 

Jeszcze ciekawsze dane, świadczące o zmianach w nastawieniu Ukraińców do 
Polaków i Polski, przyniosło badanie socjologiczne, przeprowadzone w grudniu 
2004 r., podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie. Niezależnie od przyna-
leżności etnicznej, politycznej, językowej i konfesyjnej oraz ogólnopolitycznej 
orientacji ukraińskich respondentów, Polska i Polacy otrzymywali pierwsze 
miejsca w rankingu krajów, z jakimi Ukraina powinna rozwijać współpracę 
ekonomiczną i wojskową, jak również w skali największej sympatii Ukraińców 
do innych narodów (w tymże rankingu Rosja i Rosjanie znaleźli się odpowiednio 
na 10, 6 i 17 miejscach). Co prawda, wśród zwolenników ówczesnego kandydata 
na prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza (zwłaszcza mieszkańcy Wschod-
niej i południowej Ukrainy) we wszystkich trzech rankingach (ekonomicznym, 
współpracy politycznej i sympatii) na pierwszym miejscu znajdowała się Rosja 
i Rosjanie, zaś Polacy odpowiednio na 7, 8 i 19 miejscach14. Jeszcze nie tak dawno 
(2002 r.) badania socjologiczne wykazywały, że dla zasadniczej części mieszkań-
ców Ukrainy Polacy stanowili czwartą nację wśród im bliskich, sytuując się za 
Rosjanami, Białorusinami i Żydami (za wskaźnikiem ksenofobii E. Bogardusa 
odpowiednio – Rosjanie 2,39, Białorusini 2,77, Żydzi 4,13, Polacy 4,37)15.

Wykazana dynamika demonstruje postępowe przezwyciężanie zaistniałych 
w poprzednim okresie stereotypów w świadomości społecznej Ukraińców za 
sprawą współczesnych wydarzeń, przede wszystkim tych, które kształtowały 
się pod wpływem ciągłego cywilizacyjnego przeciwstawiania Wschodu jako 
przeciwwagi dla Zachodu. Nie najmniejszą rolę odegrała w tym „proukraińska” 
polityka Polski, która konsekwentnie podtrzymywała ukraińską niezależność 
i prozachodni wektor polityki Ukrainy. Chociaż wśród znacznej części ludności 
Ukrainy obecne jest pewne uprzedzenie wobec Zachodu jako takiego, procesy 
demokratyczne oraz większe otwarcie Ukrainy na współczesny świat wykazują 
tendencje stopniowego „zacierania” dawnych stereotypów „wrogiego” Zachodu. 
Zgodnie z badaniem specjalistów z zakresu polityki zewnętrznej oraz polityki 

13 Dane życzliwie udostępnione autorowi przez lwowską organizację społeczną «Соціоінформ».
14 Звіт з дослідження, проведеного в грудні 2004 року студентами та працівниками Східних 
Студій Варшавського Університету / Bibliotheca Europae Orientalis, Warszawa 2005, t. 23, 
s. 19, 21–23. 
15 Н. Погоріла, Ксенофобія в Україні: статистика взаємної неприязні, [w:] http://www.dialogs.
org.ua/ru/material/full/2/226.
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bezpieczeństwa, przeprowadzonym w 2004 i na początku 2005 r., zarysowuje 
się wyraźna tendencja wzrastania orientacji w kierunku integracji europejskiej 
oraz wejścia do NATO. W styczniu 2005 r. 72,2% ekspertów wypowiedziało się 
za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, zaś 22,2% uważało je za „bardziej 
pożądane, niż niepożądane” (w sumie 94,4%). W tym czasie za włączeniem Ukra-
iny do wspólnej przestrzeni ekonomicznej z krajami Wspólnoty Niepodległych 
Państw deklarowało 6,9% ekspertów, a 8,3% podtrzymywało myśl o możliwości 
docelowości takiego rozwoju wydarzeń (razem 15,2%)16. 

Jeśli chodzi o Polaków, to w ciągu całego powojennego okresu i wskutek 
wymienionych wyżej przyczyn, powstało ogólnie nieprzyjazne nastawienie do 
Ukraińców. Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) począwszy od 1993 r. 
przeprowadza coroczne reprezentatywne badania nastawienia Polaków wobec 
innych narodów. Zgodnie ze stanem z 2007 r. Ukraińcy znajdowali się wśród tych, 
do których Polacy nastawieni byli raczej negatywnie, niż pozytywnie – zgodnie ze 
skalą sympatii/antypatii, mierzonej stopniami od „+3” do „-3”, Ukraińcy sytuowali 
się średnio na poziomie „-0,30”, znajdując się na 26 miejscu po Rosjanach, Żydach, 
Chińczykach i innych. Przy tym 25% polskich respondentów wyraziło swoją 
sympatię do Ukraińców, 31% – obojętność, 39% – stosunek nieprzyjazny17. 

Nastawienie negatywne przeważało wśród Polaków starszego pokolenia (po-
nad 65 lat), natomiast reprezentanci młodszego i średniego pokolenia wykazywali 
stosunek bardziej przyjazny. Nic w tym zatem dziwnego, że wśród przeszkód 
zbliżenia ukraińsko-polskiego Polacy na pierwszym miejscu wymienili „historię” 
(ponad 30%), zaś dopiero później – charakter narodowy, różnice kulturowe, itd.18 
Za trwałością zaistniałych i rozpowszechnionych wśród Polaków stereotypów do-
tyczących Ukraińców wyraźnie rzuca się w oczy zakres cech charakterystycznych 
im przypisywanych, a wykazanych w badaniach socjologicznych ostatnich lat. 
Najczęściej za taką cechę uważana jest „bieda” (27,6), „nadużywanie alkoholu” 
(21,5), „mściwość” (10,9). W tym czasie pozytywne cechy Ukraińców wymienia-
ne były znacznie rzadziej – „gospodarność” (1,5), „towarzyskość” (5,8), „dobre 
wychowanie” (1,3) itd.19 Badacze wiążą takie nastawienie przede wszystkim z tra-
dycyjną nieprzyjaźnią Polaków do Wschodu i jego przeciwstawiania Zachodowi, 
a także nagromadzonymi przez minione dzieje negatywnymi emocjami. 

Jednocześnie przedstawione dane świadczą o istnieniu ogólnej powolnej 
tendencji pozytywnych zmian w wyobrażeniu Ukraińców przez Polaków, 

16 Прес-реліз Фонду «Демократичні ініціативи» «Ставлення громадян України до останніх 
виборів», [w:] http://www.dif.org.ua/.
17 M. St r zeszewsk i, Sympatia i niechęć do innych narodów. Komunikat z badań, Warszawa 2007, 
[w:] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/k_144_07.PDF.
18 J. Kon iecz na, op. cit., s. 13–42. 
19 J. B łusz kowsk i, op. cit., s. 41. 
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mającej miejsce w ostatnich latach, przede wszystkim po uzyskaniu przez Ukra-
inę niezależności i deklarowaniu przez nią europejskiego kierunku rozwoju. 
Przedstawione w tabeli nr 1 oraz na rysunku nr 1 dane demonstrują wzrastające 
ogólne polepszenie nastawienia do Ukraińców, które osiągnęło swoje apogeum 
podczas wydarzeń „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie w 2004 r. Chociaż w l. 
2005–2007 nastąpił pewien spadek pozytywnych ocen, jednak ogólna tendencja 
pozostaje optymistyczna. 

Tab. 1.  Wskaźnik zmian sympatii Polaków wobec Ukraińców 
(wg materiałów badań opinii społecznej, w procentach)20

Lata 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% 12 9 14 16 15 13 16 19 22 19 29 23 24 25

Źródło: M. St r zeszewsk i, Sympatia i niechęć do innych narodów. Komunikat z badań, War-
szawa 2007, [w:] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/k_144_07.PDF.

Rys. 1. Krzywa zmian sympatii Polaków wobec Ukraińców w l. 1993–2007

Jeszcze optymistyczniej na podstawie badania opinii publicznej przedstawia 
się skłonność Polaków do porozumienia z Ukraińcami – ostatnie wskaźniki 
świadczą o wysokim zaufaniu do Ukraińców (w 2007 r. 79% polskich respon-
dentów wypowiedziało się za porozumieniem z Ukraińcami) i ogólnej tendencji 
w jego wzroście (zob. tab. 2 i rys. 2).

20 M. St rzeszewsk i, Sympatia i niechęć do innych narodów. Komunikat z badań, Warszawa 2007, 
[w:] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/k_144_07.PDF.
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Tab. 2.  Odpowiedzi polskich respondentów na pytanie „Czy Pana(i) zda-
niem możliwe jest porozumienie pomiędzy Polakami i Ukraińcami?” 
(w procentach)21

Lata 
odpowiedzi 1997 1999 2000 2001 2002 2003 V 

2004
ХІІ 
2004 2005 2006 2007

możliwe 58 57 67 64 73 63 60 81 74 77 79
niemożliwe 39 40 32 35 25 37 35 14 22 18 10

nie określono 3 3 1 1 2 0 5 5 4 5 11

Źródło: M. St r zeszewsk i, Opinie o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej i stosunkach 
z Niemcami. Komunikat z badań, Warszawa 2007, (http:/www.cbos.pl/SPISKO.POL/2007/k_117_
07.PDF).

Rys. 2.  Krzywa zmian pozytywnych odpowiedzi polskich respondentów na 
pytanie „Czy Pana(i) zdaniem możliwe jest porozumienie pomiędzy 
Polakami i Ukraińcami?”

Należy podkreślić, że do poważnego przełomu w opinii społecznej Polaków 
przyczyniły się wydarzenia towarzyszące wyborom prezydenckim na Ukrainie 
w 2004 r., tj. „pomarańczowa rewolucja”. Badania przeprowadzone przez CBOS 
w grudniu 2004 r. wykazały, że procent Polaków, którzy opowiedzieli się za 

21 M. St rzeszewsk i, Opinie o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej i stosunkach z Niemcami. 
Komunikat z badań, Warszawa 2007, (http:/www.cbos.pl/SPISKO.POL/2007/k_117_07.PDF).
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możliwością zbliżenia z Ukraińcami, wzrósł do 81%. Zaś w rankingu narodów, 
do których Polacy odnoszą się z sympatią, Ukraińcy po pół roku z 24 pozycji 
znaleźli się na 19. Szczególnie należy zauważyć wzrost sympatii do Ukraińców 
wśród młodego i średniego pokolenia – w grupie wiekowej od 18 do 24 lat procent 
badanych sympatyzujących z Ukraińcami od 2003 r. do końca 2004 r. wzrósł 
z 22% do 32%, w grupie od 45 do 54 lat – z 15% do 28%22.

Przytoczone dane świadczą o tym, że ukraińsko-polskie stosunki w XX w. 
oraz ich interpretacja przez ofi cjalną historiografi ę i propagandę wywarły 
w świadomości obydwu narodów istotny wpływ na kształt stereotypowych 
wyobrażeń. Przy czym należy podkreślić, że komponent historyczny tychże 
poglądów powiązany jest przeważnie z daleką przeszłością, często służąc jako 
ważny argument dla interpretacji współczesnych, będący w interesach takich, czy 
innych sił politycznych, którym wygodnie było podtrzymywać napięte stosunki 
pomiędzy dwoma sąsiednimi narodami. Obecna sytuacja obydwu krajów i naro-
dów, jak się wydaje, stwarza przyjazny grunt dla pokonania dawnych uprzedzeń. 
Dla Ukraińców perspektywa ta leży na płaszczyźnie pozbycia się syndromów 
„niedowartościowania” i „wschodniosłowiańskiej jedności”, uświadomienia sobie 
bycia równoprawnym europejskim narodem. Polacy, jak się wydaje, będą jeszcze 
mieli okazję do ostatecznego pożegnania się z „kompleksem małej ojczyzny” 
oraz „historycznej Polski”. Zresztą, podobne kwestie nie należą wyłącznie do 
Ukraińców, czy Polaków. Takie problemy przeżywały, czy jeszcze wciąż przeży-
wają także inne narody Europy. Jednak nie przeszkadza to im żyć we wspólnym 
europejskim domu. 

(Z jęz. ukraińskiego przełożył Michał Piekarski)

22 M. St rzeszewsk i, Wpływ ostatnich wydarzeń na Ukrainie na stosunek Polaków do Ukraińców. 
Komunikaty badań, (http://www.cbos.pl/).
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