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KSZTA TOWANIE SI  WIADOMO CI UKRAI SKIEJ 
DUCHOWIE STWA CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ 

W GALICJI WSCHODNIEJ 
 
 
 1. W monarchii habsburskiej. Od polsko ci do ukrai sko ci 
 
 Do po owy XIX wieku Cerkiew greckokatolicka stanowi a ga  
Ko cio a aci skiego. By a neutralna narodowo1. J zyk ruski i jego 
u ywanie nie wiadczy o o odr bno ci narodowej, gdy  inteligencja 
miejska i wiejska, a wi c ksi a greckokatoliccy, mówi a w domach 
po polsku i uwa a a si  za Polaków2. Okre lali si  jako „gente Ruthenes, 
natione Polonus”, czyli szczepu ruskiego, narodu polskiego3. Odmien-
no ci pomi dzy Rusinami grekokatolikami a Polakami rzymskimi 
katolikami by y niewielkie. Wi ksza cz  duchowie stwa greckoka-
tolickiego by a zasymilowana z polsk  kultur  i polskimi polityczny-
mi idea ami4. Zdarza o si  cz sto, e ludzie zamo ni, a nawet w a ci-
ciele du ych maj tków, u ywali w potocznym yciu j zyka ruskiego 
na przemian z polskim, jednak uwa ali si  za Polaków. 
 Cerkiew i probostwa greckokatolickie w Galicji Wschodniej hojnie 
by y wyposa ane przez szlacht  polsk . Wielu jej przedstawicieli 
ch tnie kszta ci o swych synów na ksi y greckokatolickich, gdy  
w Cerkwi greckokatolickiej nie obowi zuje celibat, a tym samym 
zabezpieczone by o nast pstwo i dziedziczenie. 

———— 
1 J. G i e r t y c h, L‘eglise en Pologne Orientale. Lettre ouverte au Redacteur des 
„Informations catholiques internationales” a Paris, Londres 1963. 
2 M. L i t y s k i, Z dni grozy i walki o wolno  1914-1915, Lwów 1928, s. 25. 
3 J. G i e r t y c h, O przysz o  ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Bilans dwudziestolecia. 
Skutki ostatniej wojny. Stan obecny. Propozycje i wnioski, Londyn 1946, s. 10. 
4    , red. . ,  1999, s. 610. 
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 Nawet w stroju niczym nie ró nili si  proboszczowie i ksi a ruscy 
od polskich. Zwykle nosili w codziennym u yciu szamerowane kapo-
ty i konfederatki zawiesiste5. 
 Gdy w 1839 r. na tzw. Ziemiach Zabranych i w 1873 r. w Króle-
stwie tj. na Podlasiu i Che mszczy nie, Rosja skasowa a Cerkiew 
unick , Polacy odebrali to jako atak na nich samych. Sprawa Unii by a 
bowiem spraw  polsk . To spo ecze stwo polskie organizowa o po-
moc dla uciskanych unitów, a duchowie stwo polsko- aci skie stano-
wi o oparcie dla borykaj cej si  o swe istnienie Unii6. 
 W schematyzmie Cerkwi greckokatolickiej z 1817 r. w ród ducho-
wie stwa lwowskiego kapitu y metropolitalnej i proboszczów znajdu-
jemy czysto polskie i szlacheckie nazwiska jak: Mochnacki, Lipi ski, 
Starzy ski, Sosnowski, D bicki, Wis ocki, widzi ski, Micha owski, 
Wis ocki, elechowski, Dwernicki, Korecko, Nowodworski, Czy ewski, 
Bili ski, itd.7. 
 Jednak Cerkiew greckokatolicka i jej duchowie stwo nie by a 
zrównana w prawach z Ko cio em rzymskokatolickim. Sta a si  wi c 
Cerkwi  ni sz , ch opsk , w istocie opozycyjn 8. 
 Ponadto Cerkiew ta nie cieszy a si  szacunkiem polskiej arystokra-
cji. wiadczy o tym chocia by reakcja matki Romana na wie , e jej 
syn, pó niejszy metropolita Andrzej, postanowi  zmieni  obrz dek 
i wst pi  do bazylianów. Zofia Szeptycka bardzo powa nie si  roz-
chorowa a, uwa a a bowiem, e duchowie stwo ruskie cechowa a 
ciemnota, chciwo  i trywialno  obyczajów, czym – wed ug niej – 
zas ugiwa o na pogard . Ten sposób spostrzegania Cerkwi greckoka-
tolickiej przez niektórych Polaków sta  si  jedn  z przyczyn odsepa-
rowywania si  Rusinów od polsko ci i kultury polskiej9. 
 Nie wolno jednak zapomina , e w ród duchowie stwa unickiego ju  
na pocz tku XIX stulecia pojawi y si  o wiecone i energiczne osobisto-
ci, które my la y nie tylko o interesie swojej Cerkwi, ale tak e o intere-

sach ludowych i narodowych. Ludzie ci podnie li trud pracy na rzecz 

———— 
5 M. L i t y s k i, dz. cyt., s. 25-26. 
6 J. G i e r t y c h, O przysz o , s. 20. 
7 M. L i t y s k i, dz. cyt., s. 26-27. 
8 , s. 610. 
9 Z. S z e p t y c k a, Mój syn Metropolita Szeptycki. M odo  i powo anie ojca Roma-
na Andrzeja Szeptyckiego zakonu w. Bazylego Wielkiego opowiedziane przez Matk  
jego 1865-1892, opr. B. Z a k r z e w s k i, Wroc aw 1993, s. 45-53. 
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podniesienia narodowej o wiaty i kultury. Na pierwszym miejscu trzeba 
tu wymieni  tzw. „Rusk  trójc ”, do której nale eli: M. Szaszkiewicz, 
J. Bahy ewycz i J. Ho owy kyj. W g ównej jednak mierze do ukszta to-
wania si  ukrai skiej wiadomo ci w ród duchowie stwa Cerkwi grec-
kokatolickiej przyczynili si  Austriacy i Rosjanie10.  
 Za o one we Lwowie w 1783 r. przez cesarza austriackiego Józefa II 
Greckokatolickie Seminarium Duchowne dla alumnów wszystkich 
galicyjskich diecezji11, sta o si  jednym z najwa niejszych ognisk 
konspiracyjnych patriotyczno-polskich. Rz d austriacki widz c, e 
józefi ski system zniemczania Galicji nie przynosi spodziewanych 
rezultatów, obmy li  projekt wychowania odr bnego kleru ruskiego. 
W zwi zku z tym utworzone zosta o w Wiedniu osobne seminarium 
duchowne dla grekokatolików tzw. Central-Seminar12, które powsta o 
z przekszta cenia tzw. Barbareum, konwiktu za o onego w 1774 r. 
przez cesarzow  Mari  Teres  przy cerkwi w. Barbary. Zosta o ono 
zlikwidowane w 1897 r.13. 
 Za pomoc  specjalnie dobranych wyk adowców niemieckich sta-
rano si  w tej m odzie y, wywodz cej si  przewa nie z zamo nych 
szlacheckich rodzin, rozbudzi  poczucie odr bno ci narodowej i nie-
nawi ci do Polaków. Zwróci  na to uwag  rz d rosyjski i wkrótce do 
Wiednia, w charakterze pracowników ambasady rosyjskiej, przyby o 
wielu m odych, zamo nych ludzi, przewa nie szlacheckiego pocho-
dzenia. Ich zadaniem by o zawarcie znajomo ci z alumnami greckoka-
tolickiego seminarium. Po pewnym czasie prawie ka dy alumn gali-
cyjski mia  swego protektora w ród Rosjan, którzy p acili za nich 
d ugi i jednocze nie powoli wmawiali im, e je eli nie s  Polakami, to 
s  Rosjanami, poniewa  ka dy wykszta cony Rusin jest Rosjaninem. 
W wyniku tej intrygi z tego seminarium wyszed  ca y zast p dzia aczy 
rosyjskich w Galicji, którzy dali pocz tek tzw. „partii ruskiej”, zwanej 
pó niej starorusk . Byli to pierwsi odst pcy narodowo ci polskiej 
uwa aj cy siebie i lud greckokatolicki za Rosjan14.  

———— 
10 , s. 610-611. 
11 . ,       

, [w:]    , Yorkton, Sask 1961, s. 71-72. 
12 M. L i t y s k i, dz. cyt., s. 27. 
13 . , dz. cyt., s. 74. 
14 M. L i t y s k i , dz. cyt., s. 27-28. 
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 Rz d austriacki zbyt pó no dostrzeg  polityczny manewr Imperium 
Carskiego i dopiero po 1880 r. podj  prób  przeciwstawienia si  ro-
syjskim zamierzeniom. W zwi zku z tym postanowi  utworzy  odr b-
n  parti  rusk , w której nienawi  do Polaków czy aby si  z patrio-
tyzmem austriackim. Do realizacji tego zamierzenia wybrano Spiry-
dona Litwinowicza, alumna wiede skiego, który nie uwa a  si  ani za 
Polaka, ani za Rusina ani za Rosjanina. Uda o mu si  skupi  wokó  
siebie wy sze duchowie stwo ruskie i nieliczn  wówczas garstk  
inteligentów, którzy pod wp ywem agitacji biurokratów niemieckich 
zerwali z polsko ci 15. Efektem tego by o wypaczenie charakteru na-
rodowego Rusinów galicyjskich, którzy nienawi  do polsko ci uto -
samiali z patriotyzmem austriackim i ruskim. Zacz li jednocze nie 
pojawia  si  ksi a ruscy, którzy nie uwa ali si  ani za Polaków ani 
za Rosjan16. Wkrótce w miejsce rusko ci czy wr cz rosyjsko ci du-
chowni greckokatoliccy stali si  wiadomymi Ukrai cami17.  
 Du y wp yw na ukszta towanie si  ukrai skiej wiadomo ci naro-
dowej w ród duchowie stwa greckokatolickiego mia  tak e metropo-
lita Andrzej Szeptycki, który 17 I 1901 r. obj  rz dy w archidiecezji 
lwowskiej18. Pod jego kierownictwem Cerkiew greckokatolicka sta a 
si  ukrai sk  Cerkwi  narodow , instytucj  walcz c  w duchu nacjo-
nalistycznym. Nie by o w niej miejsca dla galicyjskiego regionalizmu, 
a Starorusini byli prze ladowani.  
 Ukrainizowanie Cerkwi okaza o si  tragiczne w skutkach tak e dla 
Polaków grekokatolików. Szeptycki podj  dzia ania, których celem by o 
wyeliminowanie ich z Cerkwi greckokatolickiej. Mimo, e w 1900 r. 
po owa wiernych Cerkwi ze Lwowa mówi a w swych domach po 
polsku19, to w 1939 r. nie by o dla nich ani jednej parafii20. 
 Na pocz tku XX w. duchowni greckokatoliccy pozostawali w do  
bliskich kontaktach ze swymi s siadami, ksi mi polskimi. Wspólnie 

———— 
15 Tam e, s. 28-29. 
16 Tam e, s. 22-25, 30. 
17 A.  S o r o k o w s k i,  Z dziejów przemiany mentalno ci greckokatolickiego ducho-
wie stwa parafialnego w Galicji, 1900-1939 r., [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. 
Studia i materia y, red. A. Z i b a, Kraków 1994, s. 71. 
18 W. B i h l, Sheptyts’kyi and the Austrian Government, [w:] Morality and Reality. The 
Life and Times of Andrej Szeptyts’kyi, red. P. M a g o c s i, Edmonton 1989, s. 17-18. 
19 J. G i e r t y c h, L’eglise, s. 11-12. 
20 T. J a g m i n, Polacy grekokatolicy na Ziemi Czerwie skiej, Lwów 1939, s. 8. 
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celebrowano nabo e stwa z okazji wi ta Jordana i Bo ego Cia a. Zwy-
czaj ten jednak wzbudza  w niektórych okolicach sprzeciw wiernych. 
Wraz ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych, relacje pomi dzy du-
chowie stwem obu narodowo ci och od y, a nawet sta y si  wrogie.  
 Du y wp yw na pogarszanie si  stosunków pomi dzy duchowie -
stwem obu obrz dków wywar a tak e walka o „dusze”, zwana te  
„duszo apstwem”21. Pomimo obowi zuj cych przepisów Concordii 
i wobec nieuregulowania sprawy prowadzenia ksi g stanu cywilnego, 
du a liczba ludno ci rzymskokatolickiej zosta a zapisana do ksi g 
metrykalnych greckokatolickich. W 1910 r. ilo  Polaków grekokato-
lików na terenie trzech województw po udniowo-wschodnich wyno-
si a 2,3% ogó u ludno ci. Przyczyn  tak du ej liczby Polaków greko-
katolików by  brak ko cio ów rzymskokatolickich na terenie Ma opol-
ski Wschodniej22. Rzadka sie  parafialna obrz dku aci skiego powo-
dowa a, e do jednej parafii nale a o czasem kilkadziesi t wsi, odda-
lonych od ko cio a w niektórych przypadkach nawet 40 km. Cz sto 
uniemo liwia o to ch opom obrz dku aci skiego korzystanie z us ug 
pos ugi duszpasterzy. Dlatego ca e pokolenia acinników wychowa y 
si  przy cerkwiach greckokatolickich. Ksi a ruscy, nawet gdy chrzcili 
dzieci z czysto aci skich rodzin, nie zawsze przekazywali metryki 
w a ciwemu proboszczowi23. 
 Powa nym problemem by a tak e kwestia zubo a ej szlachty 
„szaraczkowej”, asymiluj cej si  z przewag  ruskiego otoczenia, ale 
kultywuj cej tradycje herbowe i rodzinne oraz przechowuj cej dowo-
dy szlacheckiego pochodzenia. Szlachta ta uleg a rutenizacji.  
 Ukrai cy celowo upraszczali spraw , zaliczaj c do swej narodo-
wo ci wszystkich grekokatolików. Ksi  ruscy fa szowali metryki 
chrztu, wpisywali imiona ruskie, a polskie nazwiska zniekszta cali 
przez nadawanie im ruskiego brzmienia. Wed ug austriackich spisów 
ludno ci do 1914 r. Polacy stanowili 20% wiernych Cerkwi grecko-
katolickiej. Strona polska postanowi a wstrzyma  proces rutenizacji, 
czyli wynaradawiania grup polskiego pochodzenia. Ruch ten nie 
zawiera  tendencji wrogich ukrainizmowi. Ukrai cy jednak wszcz li 
———— 
21 A. S o r o k o w s k i, dz. cyt., s. 71. 
22 T. J a g m i n, dz. cyt., s. 6. 
23 W. O s a d c z y, Ko ció  i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Z dziejów 
porozumienia mi dzy obrz dkiem greckokatolickim a aci skim w Galicji Wschodniej, 
Lublin 1999, s. 171-173. 
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ha a liw  propagand , oskar aj c Polaków o przymusowe wynarada-
wianie ludno ci „ukrai skiej”24. 
 
 2. W II Rzeczypospolitej. Sojusz duchowie stwa  
  greckokatolickiego z ukrai skim nacjonalizmem 
 
 a) Okres 1918-1923 
 
 W efekcie pierwszej wojny wiatowej Imperium Austriackie zosta o 
powa nie os abione, a w pa dzierniku 1918 rozpad o si  bezpowrotnie. 
Kl ska zaborców da a Polsce niepodleg o 25. 
 18 X 1918 r. we Lwowie zebra a si  ukrai ska Konstytuanta, na czele 
której stan  metropolita Szeptycki, a w jej sk ad weszli pozostali bi-
skupi greckokatoliccy. Konstytuanta ta powo a a Ukrai sk  Rad  Naro-
dow 26, która 19 X 1918 r. pod przewodnictwem Eugeniusza Petrusze-
wicza proklamowa a we Lwowie powstanie niezale nego pa stwa ukra-
i skiego. 1 XI 1918 r. nad ranem Ukrai cy opanowali miasto i tereny 
na wschód od Sanu. 13 listopada Rada Narodowa og osi a utworzenie 
Zachodnioukrai skiej Republiki Ludowej (ZURL) i uformowa a w asny 
rz d – Sekretariat – na czele którego stan  Kost ewy kyj27. W odpo-
wiedzi na to Polacy ze Lwowa przyst pili do obrony miasta. Rozpocz a 
si  wyniszczaj ca obie strony wojna28. Po pierwszych b yskawicznych 
sukcesach Ukrai cy znale li si  w trudnym po o eniu. 22 XI 1919 r. 
Lwów zosta  opanowany przez wojsko polskie, a Sekretariat przeniós  
si  do Stanis awowa29. W ko cu armia zachodnio-ukrai ska zosta a 
rozbita, a gdy ruszy a ofensywa wojsk polskich, ca a Galicja Wschodnia 
zosta a zaj ta przez Polaków30. Wojsko ukrai skie zosta o wyparte 
za Zbrucz, a ZURL przesta a istnie 31. 25 VI 1919 r. Rada Najwy -
sza zezwoli a Polsce na zaj cie Ma opolski Wschodniej po Zbrucz. 
Zobowi zywa a jednocze nie rz d polski do zapewnienia autonomii 

———— 
24 W.  P o b ó g - M a l i n o w s k i,  Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2: 1914-1945, 
Gda sk 1990, s. 823-825. 
25 Tam e, s. 78, 97, 113-114, 130, 132. 
26 T. O l s z a s k i, Historia Ukrainy XX w., Warszawa, b.r., s. 82. 
27 W. S e r c z y k, Historia Ukrainy, Wroc aw 1990, s. 373-374. 
28 Tam e, s. 374. 
29 Tam e, s. 45-46. 
30 J. G i e r t y c h, Tysi c lat historii polskiego narodu, t. 3, Londyn 1986, s. 45-46. 
31 J. B u s z k o, Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1984, s. 230. 
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na tym obszarze. 21 X 1919 r. nada a Polsce jedynie prawo kraju 
mandatariusza na okres 25 lat i potwierdzi a danie autonomii dla 
Ma opolski Wschodniej. W wyniku stara  rz du Skulskiego decyzj  t  
22 XII 1919 r. uznano za prowizorycznie zawieszon 32. 15 III 1923 r. 
decyzj  Rady Ambasadorów Ma opolska Wschodnia zosta a przy-
znana Polsce. Gwarantowano jednocze nie, e b d  zabezpieczone 
prawa Ukrai ców33.  
 W czasie wojny polsko-ukrai skiej Rusini cz sto le odnosili si  do 
Polaków. Czynili to pod wp ywem wrogiej agitacji niektórych duchow-
nych greckokatolickich34. Genera  Rozwadowski uzna  ich za winnych 
gwa tów dokonanych na bezbronnej polskiej ludno ci cywilnej35. 
 Po upadku ZURL wi kszo  duchowie stwa greckokatolickiego 
przyj a wobec Polski postaw  wrogo ci. Celem jego dzia alno ci 
by o oderwanie Ma opolski Wschodniej od Polski36. Ksi a greckoka-
toliccy ignorowali i nie uznawali istnienia pa stwowo ci polskiej, 
a w adze polskie uwa ali za narzucon  przemoc  wojskow  okupa-
cj 37. Przyczynili si  w du ej mierze do rozbudzenia nienawi ci Ukra-
i ców do Polaków38. Nadu ywali ambony do amania zarz dze  pa -
stwowych i ataków na pa stwo polskie oraz tych obywateli, którzy 
chcieli dostosowa  si  do jego ustroju prawnego39. Nie poprzestawali 

———— 
32 R. T o r z e c k i, Kwestia ukrai ska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków 1989, s. 47. 
33 M. K l a c h k o, Podró  metropolity Szeptyckiego do Zachodniej Europy i Ameryki 
w latach 1920-1923, [w:] Metropolita, red. A. Z i b a, s. 165-166. 
34        (Centralne Pa -
stwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie – dalej CDIAL),  358, 

 1,  166, ark. 164-165, List arcybiskupa Bilczewskiego do metropolity 
Szeptyckiego, 14 IV 1918 r. 
35 C. K o r o l e v s k i j, Metropolite Andre Szepty kyj 1865-1944, Rome 1964, s. 179-180. 
36 H.  W y c z a w s k i,  Cerkiew greckokatolicka, [w:] Historia Ko cio a w Polsce, t. 2, 
cz. 2, red. B. K u m o r, Z. O b e r t y s k i, Warszawa 1979, s. 77-84. 
37 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Zespó  MWRiOP syg. 928, Depar-
tament V Wyzna  Religijnych (Sprawy osobowe ksi y. Raporty wojewodów: Anty-
pa stwowa dzia alno  kleru grecko-katolickiego w Ma opolsce, 1919-1938), s. 110, 
Wydzia  Prezydialny województwa w Stanis awowie do MSW w Warszawie, 1923 r. 
38 AAN, MWRiOP, syg.  384,  Departament  V Wyzna  Religijnych.  (Wyci gi  z  mie-
si cznych sprawozda  sytuacyjnych wojewodów dla MSW przes ane do wiadomo ci 
MWRiOP, 1922-1939, brak paginacji), Wyci g z raportu sytuacyjnego za miesi c 
kwiecie , b.r. 
39 Tam e, syg. 928, s. 81, Wydzia  Prezydialny. 
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jednak na manifestacyjnym wypieraniu si  przynale no ci do pa stwa 
polskiego, lecz brali czynny udzia  w antypolskiej agitacji. 
 Duchowie stwo unickie w zasadzie nie zajmowa o si  ani spraw  
organizacji w asnych diecezji, ani kwesti  unormowania stosunków 
Cerkwi greckokatolickiej z pa stwem polskim. Jedynym celem ich 
aktywno ci by o tworzenie w asnego pa stwa ukrai skiego z o rod-
kiem we Lwowie. Niektórzy duchowni ukrai scy wprost zach cali do 
zabijania Polaków. Wzbudzali nienawi  ludno ci ruskiej do ludno ci 
polskiej. Wielu z nich w swych s owach, a nawet w dzia aniach, mija-
o si  z zasadami nauki Cerkwi40. 

 Do grona duchownych niech tnie nastawionych do pa stwa pol-
skiego nale a  m.in. o. Jozafat an, który oskar a  Polsk  o rzekome 
przetrzymywanie 498 kap anów i zakonników w wi zieniach i obo-
zach koncentracyjnych41. Tymczasem wspomniani duchowni zostali 
aresztowani za wrog  dzia alno  skierowan  przeciw pa stwu pol-
skiemu, nie byli jednak wi zieni w obozach koncentracyjnych42. Przy-
k adowo ks. Dymitr Czerteny ski w 1919 r. w Bóbrce pod Lisk  zorga-
nizowa  powstanie ukrai skie w celu oderwania Ma opolski Wschod-
niej od pa stwa polskiego. Z ambony mówi , e „Lachy musz  by  
wyrizane”, czyli wymordowani, bo to jest ruska ziemia 43. Tak e 
ks. Bazyli O eksyn, by y kapelan armii ukrai skiej, agitowa  na rzecz 
oderwania Ma opolski Wschodniej. Za t  dzia alno  w 1919 r. zosta  
aresztowany. Po zwolnieniu kontynuowa  szkodliw  dla pa stwa dzia-
alno 44. Podobnie ks. Iwan Szpital namawia  ludno  ukrai sk  do 

zbrojnego powstania przeciw Polsce w celu zaprowadzenia ukrai -
skich rz dów45. 
 J. an twierdzi  tak e, e Polacy zn caj  si  nad niewinnymi Ukra-
i cami. Wed ug niego oko o stu mia o codziennie umiera  z g odu 
———— 
40 P o l i s z c z u k,  Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacjonalizm ukrai ski 
jako odmiana faszyzmu,  t.  2:  Dzia alno  ukrai skich struktur nacjonalistycznych 
w latach 1920-1999, Toronto 2000, s. 17-18. 
41 . , . ,  , Edmonton, Alberta, 1954, s. 8. 
42 H. W y c z a w s k i, dz. cyt., s. 77-78.  
43AAN, MWRiOP, syg. 928, s. 130, Poselstwo Policji Pa stwowej pow. Li skiego 
w Olszanicy do prokuratury w S dzie Okr gowym w Sanoku, 24 X 1922. 
44 Tam e, s. 134-135, Poselstwo Policji Pa stwowej powiatu Starosamborskiego 
w Starej Soli do prokuratora Pa stwa w Samborze, 31 X 1922 r.  
45 Tam e, s. 141, Okr gowy Komisariat Policji Pa stwowej we Lwowie do prokuratora 
przy S dzie Okr gowym w Samborze, 26 X 1922. 
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i zimna. To rzekome polskie barbarzy stwo przedstawi  w takich pu-
blikacjach jak „Tragedia Galicyjskiej Ukrainy” i „Krwawa Ksi ga”46. 
 Podobne oszczerstwa o Polsce rozpowszechnia  tak e kapelan 
wojskowy Dydunyk. Na podstawie jego fa szywych zezna  metropo-
lita Szeptycki oskar y  ksi y rzymskokatolickich i polskie spo e-
cze stwo o krzywdy wo aj ce o pomst  do nieba dokonywane na 
ludno ci ukrai skiej47. 
 Te tendencyjne i zmy lone oskar enia mia y na celu zdyskredytowa-
nie polskich w adz w oczach opinii mi dzynarodowej. W 1919 r. w a-
dze polskie internowa y wprawdzie niektórych ksi y greckokatolic-
kich, ale tylko tych, którzy brali czynny udzia  w akcji zbrojnej skiero-
wanej przeciw Polsce. Przez swoje nieprzejednane i wrogie stanowisko 
wobec pa stwa polskiego stwarzali niebezpiecze stwo nowych rozru-
chów powsta czych. Jednak internowania te w ka dym przypadku naj-
pó niej po kilku miesi cach zamieniono na konfinowanie w miejscu 
zamieszkania. Nie prawdziwy by  te  zarzut, e parafie ruskie pozosta y 
bez ksi y. Ukrai cy cz sto podawali zawy one liczby internowanych 
ksi y. Przyk adowo w powiecie rohaty skim internowano czterech, 
a ród a ukrai skie mówi y o dwudziestu. Nie by o przypadków zbesz-
czeszczania czy profanacji cerkwi, a zarzuty o „wilgotnych i niezdro-
wych kocach wi ziennych” czy „znoszeniu okropnych m k”, by y tylko 
czczym wymys em obliczonym na efekt dziennikarski48. 
 Nie wszyscy jednak duchowni Cerkwi greckokatolickiej prowadzili 
w omawianym czasie oszczercz  propagand  wobec Polski. Przybyli 
z Polski do Kanady w 1923 r. ksi a Wasyl Strilciw, Stefan Fedorenko, 
W odzimierz Reszety o i Dany o Popowicz, przedstawieni przez wrogo 
nastawionego do Polski ks. O eniczuka jako m czennicy za wiar  
i ojczyzn , powiedzieli zebranym w sali „Pro wity”, e w Polsce nie 
dzieje si  tak le, jak to sobie ludzie przedstawiaj . Ponadto – podkre lali 
– ca ej winy za nieuporz dkowane stosunki w kraju nie mo na spycha  
na Polaków, gdy  znaczn  win  za to ponosz  bolszewicy i ydzi, 
którzy nie prowadzili zgubn  propagand . Wyja niali jednocze nie, 
———— 
46 . , . , dz. cyt., s. 7-13. 
47 CDIAL,  408,  1,  47, ark. 66-68, List ks. Kalota, proboszcza 
parafii Kanie, do wielebnego ksi dza proboszcza (brak nazwiska), 22 II 1920 r. 
48 AAN, Ambasada RP w Londynie, syg. 879 (1921-1923), Odpowied  Wojewody 
Stanis awowskiego na reskrypt MSZ do MSW z 13 VIII 1921 skierowany w Warszawie 
do b. Generalnego Delegata Rz du we Lwowie, 3 II 1922.  
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e za nadu ycia w urz dach nie mo na oskar a  wy cznie Polaków, 
bo nie tylko oni w nich pracuj . Kap ani ci powiedzieli tak e, e w Pol-
sce nie dzieje si  Ukrai com wi ksza krzywda ni  innym nacjom. 
Dzia ania tych duchownych mia y na celu agodzenie zaognionych 
stosunków pomi dzy kanadyjskimi Rusinami i Polakami49. 
 W ród duchownych szczerze pragn cych zgody z Polakami wy-
mieni  trzeba ksi y: Demeniuka, Woynarowskiego i przede wszyst-
kim biskupa Stanis awowa Chomyszyna. Ludzie ci jednak zmuszeni 
byli milcze  i trzyma  si  z dala od wszelkiej akcji politycznej, by nie 
ama  solidarno ci spo ecze stwa ukrai skiego, które nie chcia o si  

wyrzec d enia do w asnej pa stwowo ci50. 
 Jak wynika z raportu policji we Lwowie, za prowadzenie agitacji 
antypolskiej w omawianym okresie aresztowano 48 duchownych diece-
zji przemyskiej a przeciw 32 skierowano oskar enia do s du51. Aresz-
towano te  niektórych ksi y diecezji stanis awowskiej. W wojewódz-
twie stanis awowskim przeprowadzono szczegó owe dochodzenie od-
no nie 683 duchownych greckokatolickich. Przeciwko 10 przeprowa-
dzono dochodzenie s dowe, przy czym siedmiu zosta o oskar onych za 
czyny pope nione w czasie walk polsko-ukrai skich. Wrogie nastawie-
nie wobec Polski przejawia o ponadto 95, jednak ich postawa nie mia a 
znamion z amania prawa. Trzeba jednocze nie podkre li , e 112 ka-
p anów Cerkwi greckokatolickiej zamanifestowa o lojaln  postaw  
wobec Polski. Reszta – czyli 466 – nie podejmowa a dzia alno ci poli-
tycznej. Do pa stwa polskiego byli usposobieni umiarkowanie i ocze-
kiwali definitywnej stabilizacji stosunków polsko-ukrai skich52. 
 W 1921 r. przeprowadzony zosta  w Polsce powszechny spis lud-
no ci, który zosta  zbojkotowany przez znaczn  cz  ludno ci ukra-
i skiej w Galicji Wschodniej53. W du ej mierze przyczynili si  do 

———— 
49 Tam e, syg. 903, s. 43-46, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie do 
Poselstwa Polskiego w Londynie, 6 VIII 1923 r.  
50 Tam e,  syg.  879,  s.  182,  196,  Poselstwo  Polskie  w  Pary u  do  MSZ  w  Warszawie.  
W sprawie widzenia si  metropolity Szeptyckiego z Poincare i Cambonem, 23 III 1923 r. 
51 Tam e, MWRiOP, syg. 928, s. 52-55, Okr gowa Komisja Policji Pa stwowej 
we Lwowie do województwa we Lwowie, 1923 r. 
52 Tam e, Amb. RP w Londynie, syg. 879, s. 218, Raport Naczelnika Wydzia u Wy-
znaniowego Województwa Stanis awowskiego osia w sprawie dzia alno ci antypol-
skiej duchowie stwa greckokatolickiego, 16 II 1922 r. 
53 T. O l s z a s k i, dz. cyt., s. 123. 
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tego duchowni greckokatoliccy, którzy stali na czele agitacji przeciw 
spisowej. Za t  agitacj  wielu z nich zosta o aresztowanych54. Przy-
k adowo mo na poda  ksi dza proboszcza Piotra Korczab  z Czarnego 
Lasu. W szczególny sposób w tej dzia alno ci zaznaczyli si  tak e 
ks. Jan Jaremka, proboszcz w mijowiskach, ks. Eustachy Cepli ski 
z O enki oraz wielu innych55. 
 Duchowie stwo greckokatolickie namawia o tak e do bojkotu wybo-
rów do Sejmu56, które odby y si  w 1922 r.57. Ks. Jan Fedyrowycz, 
katecheta w Turze w powiece turcza skim, grozi  mierci  tym Ukrai -
com, którzy wezm  udzia  w nadchodz cych wyborach58. 24 XI 1922 r. 
zosta  aresztowany ks. Czajkowski, który przy cerkwi w Kropielnicach 
og osi  publicznie, e Rusini nie powinni bra  udzia u w wyborach do 
Sejmu i Senatu. Grozi , e ka dy, kto we mie w nich udzia , zostanie 
zamordowany i utopiony w rzece. Rusini powinni broni  si  r kami 
i nogami, by ich nie w czono do Polski, bo Ma opolska Wschodnia jest 
cz ci  Ukrainy i powinna by  w czona do Wielkiej Ukrainy Radziec-
kiej. Kap an ten by  w sta ym kontakcie z Ukrai cami dzia aj cymi na 
rzecz oderwania Ma opolski Wschodniej od Polski59. 
 
 b) Od decyzji Rady Ambasadorów z 14/15 marca 1923 r.  
  do wybuchu II wojny wiatowej 
 
 14 III 1923 r. Rada Ambasadorów uzna a wschodnie granice Polski 
wed ug orzeczenia traktatu ryskiego, a tym samym Galicja Wschodnia 
sta a si  integraln  cz ci  pa stwa polskiego60. Ukrai cy nie chcieli 
jednak uzna  pa stwowo ci polskiej. Gdy wi c decyzja Rady Amba-
sadorów przekre li a ich nadzieje na pomoc zewn trzn , przeszli na 
drog  walki podziemnej i terroru, korzystaj c z pomocy niemieckiej61. 

———— 
54 AAN, MWRiOP, syg. 928, s. 52-55. 
55 Tam e, s. 34-37, Wojewoda lwowski do ministra spraw wewn trznych, 13 X 1921. 
56 Tam e, s. 81. 
57 T. O l s z a s k i, dz. cyt., s. 128. 
58 AAN, MWRiOP, syg. 928, s. 81. 
59 Tam e, s. 111, Poselstwo Policji Pa stwowej w Laskach do S du Okr gowego 
Karnego w Samborze, 1923 r.  
60 R. T o r z e c k i, Kwestia ukrai ska w Polsce, s. 20. 
61 Sprawa ukrai ska (Praca na temat stosunków polsko-ukrai skich, opracowana 
w Kraju w roku 1943. Wp yn a do Biura Premiera 26 VI 1944 z MSW), „Zeszyty 
Historyczne”, 1985, z. 71, s. 122. 



KS. ADAM KUBASIK 
 

100

 Du y wp yw na wrogo  Ukrai ców do pa stwa polskiego mia o du-
chowie stwo greckokatolickie. Dlatego ministerstwo wyzna  religijnych 
i o wiecenia publicznego przestrzega o przed szerzeniem Unii w ród 
ludno ci prawos awnej. Uznano, e w zwi zku z wrogim na ogó  usposo-
bieniem greckokatolickiego duchowie stwa do pa stwa polskiego, 
obrz dek greckokatolicki jest zjawiskiem dla niego niebezpiecznym62.  
 Nacjonalistyczna i szowinistyczna postawa niektórych kap anów 
ukrai skich nie podoba a si  biskupowi Hryhoryjowi Chomyszynowi, 
greckokatolickiemu biskupowi Stanis awowa. Ubolewa , e kler, su-
mienie narodu, które ma nieustraszenie upomina  wiernych i u ywa  
wszystkich mo liwych rodków do leczenia narodu i wprowadza  ruch 
narodowy w prawid owe koryto, a wszystko co w tym ruchu negatywne 
i niebezpieczne usuwa , nie tylko nie spe nia swego zadania, ale sam 
da  si  porwa  temu niezdrowemu nacjonalizmowi, staj c si  przez to 
lepym przewodnikiem lepych. Oskar a  duchowie stwo, e ow adni te 

gor czk  szowinizmu, samo jeszcze bardziej podsyca go w narodzie63. 
W adyka Stanis awowa ubolewa , e zakrystia, plebania a nawet ambona 
i konfesjona  stawa y si  punktem oparcia czy nawet placówk  wojuj -
cego nacjonalizmu. Prosi , by ksi a sprzeciwili si  terrorowi64.  
 Wrogo  duchowie stwa greckokatolickiego wzgl dem Polski prze-
jawia a si  na wielu p aszczyznach. Przez ca y czas istnienia II RP 
cz  duchownych greckokatolickich bra a ywy udzia  w yciu poli-
tycznym i prowadzi a agitacj  nacjonalistyczn  w ród spo ecze stwa 
ukrai skiego. Dzia alno  ta przejawia a si  m.in. w tre ci wyg asza-
nych kaza  czy propagowaniu wrogich postaw wobec spo ecze stwa 
polskiego65. Duchowni greckokatoliccy cz sto przedstawiali Polaków 
jako okupantów. 27 IX 1938 r. w Urznowie (Powiat Rawa Ruska) 
obchodzono wi to chrztu Rusi, na które przyby  bp akota z Przemy la. 
Po odprawieniu nabo e stwa odby o si  po wi cenie wody w rzece, 
po czym ks. B awacki z Rawy Ruskiej wyg osi  okoliczno ciowe ka-
zanie, nawo uj c wiernych do czujno ci, gdy , wed ug niego, zbli a y 
si  czasy, w których b dzie mo na wyp dzi  okupantów z ziem ukra-
———— 
62 Wyci g z raportu sytuacyjnego. 
63 . ,  , Stanis awów 1933, s. 54. 
64 I. u b i e s k i, Ko ció  greckokatolicki w województwach po udniowo-wschodnich, 
Warszawa 1935, s. 15-19. 
65 AAN, MWRiOP, syg. 384, Raport Zdzis awa Charewicza, naczelnika wydzia u 
wyznaniowego Urz du Wojewódzkiego Lwowskiego do MWRiOP, 19 XII 1938 r. 
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i skich. Z kolei ks. Jerzy Hoszko z Horodyni w powiecie Sambor 
skazany zosta  przez S d Grocki na kar  trzech miesi cy aresztu 
i grzywn  100 z . za wyra enie si  w kazaniu, e nadchodzi czas, gdy 
Kijów poda r k  Lwowowi. Skazany jednak odwo a  si  od tej decyzji 
s du i zosta  uwolniony66. Natomiast ks. Miko aj Dekaj o z Na o a, 
w kazaniu wyg oszonym 13 X 1938 r. w Ruzdwianach z okazji odpu-
stu powiedzia , e naród ukrai ski liczy 50 milionów ludzi i aden 
wróg nie zdo a go zniszczy 67. 
 6 XI 1938 r. ks. Henryk Wasyl, proboszcz z Hasarowa, odprawi  
„panachyd ”, czyli nabo e stwo za zmar ych, w intencji poleg ych 
o nierzy ukrai skich. Nast pnie w czasie kazania powiedzia , e Polacy 

nie dadz  rady zabi , czy zamkn  w wi zieniach wszystkich Ukrai -
ców, którzy pr dzej czy pó niej odzyskaj  wolno . G osi , e naród 
ukrai ski otrzyma swego Moj esza, który zniszczy kordony i zjednoczy 
Ukrain . Natomiast ks. Teodor Konarzewski w Hoczni w czasie kazania, 
które wyg osi  8 XI 1938 r., oskar y  Polsk  o prze ladowanie i szyka-
nowanie ludno ci ukrai skiej. Z kolei ks. Micha  Terlecki 31 XI 1938 r. 
w czasie uroczysto ci z okazji 950-lecia chrztu Rusi, które mia y miej-
sce w gminie Brzegi Dolne, nawi zuj c do walk wyzwole czych Ukra-
i ców stwierdzi , e chocia  wrogowie pokonali wojsko ukrai skie, 
to jednak nie zdo ali zniszczy  narodu ukrai skiego, który by  mo e 
w nied ugim czasie odzyska pa stwow  niepodleg o 68. 
 Cz sto te  ksi a uniccy wyg aszali kazania o tre ci skrajnie nacjo-
nalistycznej, szerz c w ród ludno ci ukrai skiej has a separatystyczne. 
Na tym tle dochodzi o czasami do sporów pomi dzy ksi mi grecko-
katolickimi. 13 XII 1938 r. ks. Julian Onyskiewicz z opianki w po-
wiecie Dolina zaprosi  ksi y na zebranie dekanalne. Na zje dzie tym 
dosz o do zaj cia pomi dzy Eugeniuszem Czubatym, starorusinem, 
a ks. Kostiukiem o zapatrywaniach nacjonalistycznych, na tle wyg o-
szonego przez ks. Kostiuka kazania z okazji 950-lecia Chrztu Rusi. 
Wynik y z tego spór s owny ks. Kostiuk zako czy  o wiadczeniem, 
e ksi a pogl dów staroruskich s  na wyga ni ciu, a do g osu dochodz  

teraz ksi a wiadomi Ukrai cy.  

———— 
66 Tam e, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody lwowskiego z dzia ania wyznaniowego 
kleru greckokatolickiego do MWRiOP, 9 XI 1938. 
67 Tam e, Urz d Wojewódzki Tarnopolski do MWRiOP, 5 XII 1938. 
68 Raport Zdzis awa Charewicza. 
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 12 XII 1938 r. ks. Jakub Chomiuk wyg osi  w Ob a nicy w powie-
cie ydaczów kazanie, podczas którego wezwa  zebranych, by do 
15 grudnia 1938 r. modlili si  za pomy lno  Ukrainy, poniewa  w tym 
dniu Ukrai cy w Polsce maj  otrzyma  zupe n  swobod . W dalszym 
ci gu tego kazania wspomniany kap an stwierdzi , e od dnia 14 grud-
nia Ukrai cy nie b d  musieli zabiega  o ask  starostwa ani polskiego 
rz du, poniewa  w tym dniu uzyskaj  swoje pa stwo69. Podobnie 
ks. Wasyl We yczykowski, redemptorysta ze Stanis awowa, w czasie 
kaza  misyjnych odprawianych w Olszy w powiecie T uwacz, poruszy  
sprawy nie maj ce nic wspólnego z wychowaniem religijnym parafian. 
5 III 1939 r. mówi c o modlitwie stwierdzi , e naród ukrai ski utraci  
w latach 1918-1919 swoj  niepodleg o , poniewa  zbyt ma o modli  si  
do Boga. Je eli Ukrai cy w Polsce – g osi  kaznodzieja – b d  prosili 
Boga, to otrzymaj  swoje niepodlegle pa stw70. Z kolei 15 III 1939 r. 
na poufnym zebraniu w Hludzie zwi zanym z wkroczeniem wojsk w -
gierskich na Ru  Zakarpack , pocieszaj c zrezygnowanych Ukrai ców, 
ks. Micha  Hajduk stwierdzi , e sprawa utworzenia niepodleg ego pa -
stwa ukrai skiego nie jest jeszcze przes dzona, bo skoro Hitler zacz  
budowa  Ukrain , to z pewno ci  uko czy rozpocz te dzie o. Nawo y-
wa  jednocze nie do walki z Polsk . Uwa a , e tak jak znikn o z mapy 
pa stwo czeskie, tak nied ugo przestanie istnie  Polska lub Rosja, a na 
ich gruzach powstanie Ukraina. Twierdzi , e gdyby Polska nie chcia a 
si  dobrowolnie zgodzi  na stworzenie niepodleg ej Ukrainy, to zostanie 
rozebrana jak Czechos owacja. Przy tej sposobno ci Niemcy zagarn  
l sk i Pomorze, a Polakom zostanie tylko Warszawa. Wtedy Ukrai cy 
b d  mogli z Polakami robi  wszystko co zechc 71. Natomiast ks. Micha  
Stochma ski ze Szmitkowa 26 III 1939 r. w czasie nauki o m ce pa -
skiej powiedzia , e naród ukrai ski cierpi straszne m ki, poniewa  
wróg zabiera z ojczyzny najlepszych synów Ukrainy. Zbli a si  jednak 
chwila do rozpocz cia walki z wrogiem. Apelowa  jednocze nie, aby 
ka dy Ukrainiec by  gotowy odda  swoj  krew za wolno  Ukrainy72. 
 Jedn  z form walki ksi y greckokatolickich przeciw Polsce by a o y-
wiona agitacja zwi zana z wyborami do rad gromadzkich. Nawo ywali 
———— 
69 AAN, MWRiOP, syg. 384, Urz d Wojewódzki Stanis awowski do MWRiOP 
w Warszawie, 27 I 1939 r. 
70 Tam e, Urz d Wojewódzki Stanis awowski do MWRiOP, 14 IV 1939 r. 
71 Raport Zdzis awa Charewicza. 
72 Tam e. 
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z ambon ludno  ukrai sk , by nie godzi a si  na adne kompromisy 
z Polakami, gdy  Ukrai ców jest wi cej i oni powinni mie  wi kszo  
w samorz dzie. Ci Ukrai cy, którzy nie chcieli podporz dkowa  si  
dyktatowi szowinistycznych parochów, byli przez nich cz sto szyka-
nowani73. Przyk adowo ks. Wo oszyn w Suszycy Wielkiej podburza  
tamtejsz  ludno  przeciw Polakom i organizacjom Zwi zku Szlachty 
Zagrodowej. Nie dopu ci  do kompromisu wyborczego do rad gro-
madzkich. Nie chcia  si  zgodzi , aby w sk ad Rady wchodzili Polacy. 
Zaklina  jednocze nie wszystkich, by nie zapisywali si  do ko a 
Szlachty Zagrodowej74. Podobnie ks. Bohdan Soko owski, proboszcz 
z Koszowa w powiecie Dolina 3 III 1939 r. w czasie kazania w Geryni 
agitowa  przeciw kompromisowi wyborczemu. Stwierdzi  wówczas, 
e nie mia by adnych zastrze e , gdyby kompromis by  zawierany 

z prawdziwymi Polakami a nie „pereki czykami”, którzy od dawna 
wie  wywracaj  jak skarpetk 75. Natomiast ks. Stefan Nakoneczny 
w czasie kazania 8 III 1939 r. wyzwa  zebran  ludno  od wi , które 
zaprzeda y spraw  rodow . S owa te by y skierowane pod adresem 
Ukrai ców, którzy podpisali polskie deklaracje i wspólnie z Polakami 
wzi li udzia  w wyborach.  
 Podobnie ks. Teofil Czajkowski, proboszcz parafii w Siedlcu, na-
zwa  swoich wiernych winiami za to, e wielu z nich odda o g osy na 
polsk  list  w czasie odbywaj cych si  wyborów do rad gromadzkich. 
Stwierdzi , e za otrzymane trzosy sprzedali matk  Ukrain . Wywo a o 
to zrozumia e oburzenie ze strony ludno ci.  
 Tego samego dnia podobne zarzuty czyni  swoim parafianom 
ks. Eugeniusz Tymczyszyn, proboszcz greckokatolickiej parafii w Woj-
s owicach. Stwierdzi  ponadto, e przyje d aj c do tej parafii by  pe-
wien, e 80% ludno ci to Ukrai cy, tymczasem jest ich tylko 40%76. 
 Z kolei ks. Micha  Szaraniewicz w czasie spowiedzi wielkanocnej 
po udzieleniu rozgrzeszenia powiedzia  Marii Baluch, onie Miko aja 
z Poryczyna, aby wp yn a na swojego m a i opami ta a go, bo 
w czasie wyborów solidaryzowa  si  z Polakami. Niech zwa y, e jest 
biedny i ma rodzin . Gdy zostanie znienawidzony przez Ukrai ców, 
———— 
73 Tam e. 
74 Tam e. 
75 AAN, MWRiOP, syg. 384, Raport K. Sambora, naczelnika wydzia u wyznania 
urz du wojewódzkiego stanis awowskiego do MWRiOP, 14 IV 1939 r. 
76 Raport Zdzis awa Charewicza. 
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to nikt mu nigdy nie udzieli pomocy. Powinien wi c jak najszybciej 
zerwa  wszelkie relacje z Polakami.  
 Natomiast ks. Iwa czyk w Tostem spoliczkowa  swojego s u cego 
Jana Wi niowskiego, Polaka, za to, e odda  swój g os w czasie wybo-
rów do miejscowej rady gromadzkiej na list  polsk . Ten e ksi dz 
zwolni  ze s u by pracuj c  u niego od 10 lat Petronel  Fundygow  
narodowo ci polskiej, poniewa  jej synowie w dniu wyborów do rady 
gromadzkiej pe nili stra  porz dkow  i nak aniali Polaków do g oso-
wania na list  polsk 77. 
 W podobnym tonie 19 III 1939 r. przemawia  ks. Stefan Dmytry-
szyn, proboszcz w Baryczu. W miejscowej cerkwi w czasie kazania, 
poruszaj c temat wyborów do miejscowej rady gromadzkiej powie-
dzia , e kandydaci z drugiej listy ukrai skiej, zwalczaj cy pierwsz  
list , na której figurowa  tak e ks. Dmytryszyn, to sami z odzieje, 
bandyci i kryminali ci. Ci, którzy oddali na nich swoje g osy, b d  
mieli na sumieniu ich czyny. Trzeba tu nadmieni , e t  druga list  
wystawi  miejscowy so tys Iwan K aczko wraz z innymi lojalnymi 
wobec Polski Ukrai cami. Nast pnego dnia ks. Dmytryszyn omawiaj c 
walk  Ukrai ców na pocz tku XX wieku w celu zbudowania pa stwa 
ukrai skiego stwierdzi , e nie mo na ich nazwa  zwyk ymi bohate-
rami, lecz rycerzami ukrai skiego nacjonalizmu, o których pami  
powinna zawsze trwa  w sercach narodu ukrai skiego78.  
 Nienawi  niektórych duchownych ukrai skich do Polski i pa stwa 
polskiego przyjmowa a czasami absurdalne formy. Jako przyk ad 
mo na tu poda  post powanie ks. Teodora Dawidiuka, administratora 
w Broszniowie, wsi w powiecie Dolina, który nie zezwoli  by z okazji 

wi t Wielkanocnych upi kszono Bo y Grób kwiatami, gdy  zwyczaj 
ten przej to od acinników. Ponadto nakaza  usun  z cerkwi obrazy, 
które mia y napisy w j zyku polskim79. Podobnie ks. Federkiewicz, 
proboszcz w Leszczawce, poleci  z okazji remontu cerkwi usun  
znajduj c  si  nad o tarzem belk  dachow  z napisem polskim: „Jezus, 
Maryja, Józef-Anna, 1 VII 190980.  
 Nie wszyscy jednak duchowni greckokatoliccy ulegli ideom skraj-
nego nacjonalizmu. Wielu z nich umia o wznie  si  ponad podzia y 
———— 
77 AAN, MWRiOP, syg. 384, Urz d Wojewódzki Tarnopolski do MWRiOP, 19 IV 1939 r. 
78 Raport Zdzis awa Charewicza.  
79 AAN, MWRiOP, syg. 384, Urz d Wojewódzki Tarnopolski do MWRiOP, 15 V 1939 r. 
80 Raport Zdzis awa Charewicza. 
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narodowe. 28 IV 1939 r. w pogrzebie gwardiana O.O. Bernardynów 
o. Adriana Bili skiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej we Fradze 
w powiecie Rohatyn, wzi li udzia  tak e ksi a Cerkwi greckokato-
lickiej: ks. Dmytro Prociw z Fragi i ks. Iwan Pinkiewicz z Bienkowic. 
W czasie uroczysto ci piewa  chór cerkiewny. Oprócz Polaków udzia  
w ceremoniach wzi li tak e wierni Cerkwi greckokatolickiej. Olbrzy-
mie wra enie na zgromadzonych wywar o kazanie prowincja a ber-
nardynów, który powiedzia , e na S dzie Ostatecznym stan  razem 
Polacy i Ukrai cy81. 
 W ostatnim pó roczu przed najazdem niemieckim na Polsk  w 1939 r. 
stosunek Ukrai ców do pa stwowo ci polskiej rozszczepi  si  na dwa 
bardzo nierówne pr dy. Przyt aczaj ca wi kszo  opowiada a si  za 
postaw  nie tylko lojalno ci, ale i czynnego poparcia dla polskiego wy-
si ku obronnego. To dzia a o hamuj co na czynniki skrajne, w szcze-
gólno ci na Organizacj  Ukrai skich Nacjonalistów (OUN). Ludno  
ukrai ska zarówno w ramach mobilizacji sierpniowej jak i walki wrze-
niowej dobrze wype ni a swe obowi zki wobec pa stwa polskiego82. 

 W sierpniu 1939 r. w przededniu wybuchu wojny nast pi o nakazane 
z góry zabezpieczenie niepewnego elementu ukrai skiego polegaj ce 
na aresztowaniu wielu osób spo ród inteligencji i wybitniejszych przed-
stawicieli wsi, co musia o przyczyni  si  do wrogiego nastawienia 
ludno ci ukrai skiej do pa stwa polskiego83. 
 
 3. Okres II wojny wiatowej. Postawa duchowie stwa  
  greckokatolickiego wobec czystek etnicznych  
  na Wo yniu i w Ma opolsce Wschodniej 
 
 Postawa ludno ci ukrai skiej przed wybuchem wojny i w pierw-
szych dniach wrze nia 1939 r. by a bez zarzutu. Dopiero w drugiej 
po owie wrze nia 1939 r., gdy front niemiecki zbli a  si  ju  do tere-
nów zamieszka ych przez ludno  ukrai sk , a wojska sowieckie 
przekroczy y 17 IX 1939 r. wschodni  granic  Polski i zajmowa y 
tereny Ma opolski Wschodniej, nast pi y liczne przypadki rozbrajania, 
ograbiania i mordowania o nierzy i policjantów polskich84. Ponadto 

———— 
81 AAN, MWRiOP, syg. 384, Urz d, 15 V 1939 r. 
82 W. P o b ó g - M a l i n o w s k i, dz. cyt., t. 3, cz. 1, s. 333-334. 
83 Sprawa Ukrai ska, s. 130-131. 
84 Tam e. 
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atak hitlerowskich Niemiec na Polsk  1 IX 1939 r. ogromnie spot -
gowa  nastroje proniemieckie w ród Ukrai ców85. S dzili, e rozpo-
cz  si  okres wyzwalania Ukrainy przez Hitlera. Nacjonali ci ukra-
i scy gotowali si  do zbrojnego wyst pienia pod os ona wojsk nie-
mieckich86. Jednak w wyniku napa ci Armii Radzieckiej na Polsk 87, 
Ma opolska Wschodnia zosta a w czona do ZSRR88. Na mocy traktatu 
niemiecko-radzieckiego tak e Wo y  znalaz  si  w r kach Stalina, 
najwi kszego wroga Ukrainy89.  
 22 VI 1941 r. Niemcy hitlerowskie zaatakowa y Zwi zek Radziecki90. 
Wybuch wojny Ukrai cy przyj li z nadziejami na zbudowanie wolnej 
i niepodleg ej Ukrainy91. Spotka o ich jednak rozczarowanie, gdy  Niem-
cy nie mieli w swych planach realizacji ukrai skich marze 92. 
 Po wkroczeniu w 1941 r. armii niemieckiej na tereny wschodnie 
II Rzeczypospolitej, OUN zgodnie z za o eniami nacjonalistycznej 
rewolty, rozpocz a walk  z tzw. obcym i wrogim ywio em na Wo y-
niu93. W wyniku zbrodniczej dzia alno ci ukrai skich szowinistów zgi-
n o 40 tysi cy Polaków94. Pod wp ywem tych wydarze  nacjonali-
styczne ko a ukrai skie podj y decyzj  o fizycznym usuni ciu z Ma o-
polski Wschodniej tzw. elementu polskiego95. Skutki rzezi w Ma opolsce 
Wschodniej by y o wiele tragiczniejsze ni  na Wo yniu. Straty ludno ci 
polskiej szacuje si  na 200 tysi cy96, a nawet na 500 tysi cy ludzi97.  
 Istotn  si  nap dow  eskalacji ludobójstwa ludno ci polskiej na 
po udniowych Kresach Wschodnich stanowi o wielu ksi y Cerkwi 

———— 
85 A. A l b e r t, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn 1991, s. 295-298. 
86 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 1: wrzesie  1939 – czerwiec 1941, 
red. T. P e c z y s k i, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1990 r. 
87 A. A l b e r t, dz. cyt., s. 302-303. 
88 A. S e r c z y k, dz. cyt., s. 426-427. 
89 W. P o b ó g - M a l i n o w s k i, dz. cyt., t. 3, cz. 1, s. 334. 
90 R.  T o r z e c k i,  Kwestia ukrai ska w polityce III Rzeszy 1933-1945, Warszawa 1972, 
s. 227,234. 
91 Armia Krajowa, t. 2, czerwiec 1941 – kwiecie  1943, red. T. P e c z y s k i, 
Wroc aw-Warszawa-Kraków 1990. 
92 R. T o r z e c k i, Kwestia ukrai ska w polityce, s. 234. 
93 Tam e, s. 294-295, 300. 
94 Tam e, s. 295. 
95 Sprawa Ukrai ska, s. 137. 
96 R. T o r z e c k i, Kwestia ukrai ska w polityce, s. 294-295, 300. 
97 A. K o r m a n, Pi te Przykazanie Boskie: Nie zabijaj. Nieukarane ludobójstwo doko-
nane przez ukrai skich szowinistów w latach 1939-1945, Londyn 1990, s. 426-427. 



KSZTA TOWANIE SI  WIADOMO CI 
 

107

greckokatolickiej. Udzielali oni poparcia ukrai skim nacjonalistom. 
Nawo ywali do dzia a , które mia y przyczyni  si  do powstania ukra-
i skiego pa stwa. Nie zwa ali przy tym na adne zasady moralne98. 
W czasie nabo e stw wzywali z ambon do mordowania i niszczenia 
Polaków i polsko ci99. Udzielali b ogos awie stwa cz onkom terrory-
stycznych bojówek OUN-UPA udaj cym si  na rze  ludno ci polskiej 
oraz odprawiali nabo e stwa dzi kczynne po dokonanej zbrodni ludo-
bójstwa. Po wi cali w cerkwiach ró ne narz dzia mordu np. no e, 
siekiery, wid y, bagnety czy bro  paln . Zdarza o si , e oddawali do 
u ytku terrorystycznych bojówek OUN-UPA pomieszczenia na pleba-
niach. Niektórzy szanta owali wiernych, e nie otrzymaj  rozgrzesze-
nia, je li nie b d  „rizaty Lachiw”. Zasiadali niekiedy w „s dach komi-
tetów rewolucyjnych” i skazywali Polaków na okrutn  mier  w tortu-
rach100. To oni byli g ównymi sprawcami rozbudzenia nacjonalizmu 
ukrai skiego. Przez ca e lata wpajali t umom nienawi  do wszystkiego 
co polskie. W ko cu sprawy wymkn y im si  spod kontroli101.  
 W ko cu zbrodnicza dzia alno  szowinistów spod znaku OUN-UPA 
zwróci a si  w kierunku duchowie stwa rzymskokatolickiego. Paradok-
sem by  fakt, e wiadkami cierpie  polskich ksi y byli czasami du-
chowni greckokatoliccy i prawos awni102. Duchowni jednego obrz dku 
katolickiego gin li mordowani przez wiernych drugiego katolickiego 
obrz dku103. Ksi a gin li indywidualnie albo razem ze swymi parafia-
nami w ko cio ach, cz sto w straszliwych torturach. Na Podolu i Wo y-
niu zgin o 82 duchownych rzymskokatolickich104. W Ma opolsce 
Wschodniej do marca 1944 r. banderowcy zamordowali 33 probosz-
czów105. Wielu ksi y musia o ucieka  z powodu pogró ek106.  

———— 
98 W. P o l i s z c z u k, Dowody, s. 214. 
99 AAN, Delegatura Rz du RP na Kraj syg.202|III|213, Departament Informacji 
i prasy, s. 40. 
100 A. K o r m a n, dz. cyt., s. 8-12. 
101 J.  A n c z a r s k i,  Kronikarskie zapisy z lat cierpie  i grozy w Ma opolsce wschod-
niej 1939-1946, opr. J. W o c z a s k i, Lwów-Kraków 1998. 
102 E. P r u s, UPA armia powsta cza czy kurenie rizunów, Wroc aw 1994, s. 99 
103     (   ), 1944, [w:] 

-        , 
. 2, wyd. . , Yorkton, Sask 1969, s. 431-432. 

104 A. K o r m a n, dz. cyt., s. 11-16. 
105 AAN, Delegatura Rz du RP na Kraj syg.202|III|213, Departament Informacji, 
s. 23-24. 
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 Zdarza o si  jednak, e duchowni greckokatoliccy pot piali zbrodnie 
i stawali w obronie Polaków. Wtedy i oni, chocia  byli Ukrai cami, 
gin li z r k banderowców107. W ród ofiar UPA byli tak e ksi a pra-
wos awni, którzy sprzeciwiali si  ludziom spod znaku OUN-UPA108. 
UPA-owcy zabili nawet dwóch biskupów prawos awnych, którzy 
pot pili ich zbrodnie109. 
 Banderowcy przestrzegali przed lojaln  postaw  wobec podziem-
nego pa stwa polskiego. Jednak nie zawsze to skutkowa o, albowiem 
„ojczyzna banderowców” nie wszystkim odpowiada a. Dla wielu by a 
zbyt krwawa i przez to niebezpieczna dla przysz o ci110. 
 

_________ 
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 Until the middle of the 19th cent., the Greek Catholic Church was nationally neu-
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