
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut mezinárodních studií

Oleg Shenshyn

Ukrajinský nacionalismus a volyňská řež

Bakalářská práce

Praha 2010



Bakalářská práce Ukrajinský nacionalismus a volyňská řež

2

Autor práce: Oleg Shenshyn

Vedoucí práce: PhDr. Zilynskyj Bohdan 

Oponent práce: PhDr. Vojta Tomáš

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení: 



Bakalářská práce Ukrajinský nacionalismus a volyňská řež

3

Bibliografický záznam

SHENSHYN, Oleg. Volyňská řež a ukrajinský nacionalismus. Praha: Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010. 44 s. Vedoucí diplomové práce Zilynskyj 

Bohdan PhDr.

Anotace

Bakalářská práce Volyňská řež a ukrajinský nacionalismus pojednává o ukrajinském 

integrálním nacionalismu, který nenavazoval na tradiční ukrajinský nacionalismus, ale 

vytvořil si vlastní ideologii, jejímž hlavním nositelem se stala Organizace ukrajinských 

nacionalistů (OUN). Cílem OUN bylo vytvoření státu v rámci ukrajinského 

etnografického území, které bylo v té době rozděleno převážně mezi Sovětský svaz a 

Polsko. Národně osvobozenecká činnost OUN dosáhla svého vrcholu v období druhé 

světové války, kdy její vojenská složka Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) 

způsobila na Volyni smrt 50 až 70 tisíců polských civilistů. Masové vraždění vešlo do 

dějin jako volyňská řež a až do současnosti je jedním z nejkontroverznějších témat 

v polsko-ukrajinských vztazích. Hlavním cílem bakalářské práce je na základě srovnání 

současných historiografických interpretací určit, do jaké míry byla volyňská řež 

způsobena národně osvobozeneckou činností OUN a UPA.

Annotation

The bachelor thesis Ukrainian Nationalism and the Massacres of Poles in Volhynia

deals with Ukrainian nationalism, which was not the continuation of a traditional 

Ukrainian nationalism, but rather a new movement with an ideology adopted by 

Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN). Its central goal was the creation of a 

new state within the Ukrainian ethnographic territory, which was then divided between 

the Soviet Union and Poland. The national liberation activities culminated during the 

Second World War, when OUN’s military component, The Ukrainian Insurgent Army 

(UPA), caused the so-called Massacres of Poles in Volhynia. Nowadays this is the most 

controversial issue in Polish-Ukrainian relations. By evaluation and comparison of 

current historiographical interpretations, the thesis should assess to what extent the 

massacres were caused by the activities of national liberation movements OUN and 

UPA.
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1. ÚVOD

Téma své bakalářské práce Volyňská řež a ukrajinský nacionalismus jsem si 

vybral na základě svého pozorování současných vnitropolitických událostí na Ukrajině. 

V období prezidentství Viktora Juščenka došlo k vzestupu ukrajinského nacionalismu, 

který v sobě nese protiruské konotace. Nacionalisté přicházejí s historickými tématy, 

v nichž Rusko vystupuje v roli utlačovatele, zatímco Ukrajina v roli oběti. Jedná se 

především o tematiku hladomoru 30. let a tematiku Organizace ukrajinských 

nacionalistů (OUN) a její vojenské složky Ukrajinské povstalecké armády (UPA).

Ukrajinští nacionalisté připisují národněosvobozenecké činností OUN a UPA

důležitou roli v moderních dějinách Ukrajiny. V období druhé světové války činnost 

organizace směřovala k vydobytí nezávislého ukrajinského státu, ale její pozitivní 

historická role je značně přeceňována.

Na druhou stranu, ukrajinští nacionalisté zamlčuji negativní epizody činností 

OUN a UPA: v roce 1943 organizace stála v čele masového vraždění polského 

obyvatelstva na Volyni. Negativní historická role OUN a UPA je v tomto případě 

značně bagatelizována. 

V obou dvou případech oficiální postoj Varšavy vůči roli OUN a UPA ve 

volyňské řeži je do velké míry zdrženlivý a navádí k otázce, (1) proč se Polsko 

oficiálně nedomáhá přiznání viny OUN a UPA a také (2) co může Ukrajina a Polsko 

ztratit přiznáním historické viny OUN a UPA? Na základě těchto otázek formuluji tři

teze, které popisují politický kontext formování současné polské a ukrajinské 

historiografie. 
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1.1. Volyňská řež v kontextu polsko-ukrajinských vztahů

Nejvýznamnější historiografický proud vznikal v emigraci. Na konci druhé 

světové války utekli hlavní představitelé OUN a UPA před sovětskou vládou do 

Západní Evropy, USA a Kanady, kde vytvořili ukrajinské diaspory.1 Příslušníci těchto 

diaspor se za války účastnili bojů proti německým a sovětským okupačním vojskům. 

Mnozí z nich byli svědky či přímými účastníky volyňské řeže. Po emigraci mnozí 

pokračovali v boji proti sovětské vládě coby spolupracovníci západních tajných služeb.2

Diasporální inteligence se podílela na ideologickém boji proti komunismu. 

Z tohoto důvodu interpretace byla volyňských událostí upravena podle ideologických 

potřeb diasporálních kruhů a polské emigrace. Jejich hodnocení ukrajinsko-polských 

dějin se přejímalo do emigračních časopisů a prezentovalo se v Rádiu Svoboda a Rádiu 

Svobodná Evropa.3 Podle Viktora Poliščuka, ukrajinského emigranta žijícího v Kanadě, 

se vytvářela myšlenka o spojenectví zemí střední Evropy proti Sovětskému svazu. Osu 

spojenectví měly tvořit Polsko a Ukrajina na základě pozitivních historických vztahů. 

Idea polsko-ukrajinského spojenectví byla též propagována v polských emigračních 

publikacích (např. časopis Kultura).

V nových geopolitických reáliích po pádu komunismu politické elity suverénní 

Ukrajiny a Polska převzaly ideu spojenectví, z čehož vyplývala potřeba pozitivního 

hodnocení společných dějin. Příslušníci ukrajinských diaspor se vraceli do historické 

vlasti a aktivně se účastnili ve formování státotvorné tradice Ukrajiny, např. působením 

v ukrajinských vědecko-historických ústavech, vzdělávacích institucích, bezpečnostních 

složkách, diplomatických kruzích a v řadě politických stran.4 Docházelo paralelně 

ke dvěma procesům: vytváření nové ukrajinské historiografie a re-exportu ukrajinského 

nacionalismu z Kanady a USA.

1. teze: ukrajinská emigrační historiografie má sklon hodnotit volyňské události z 

politického a ideologického pohledu, nikoliv historického.

                                                
1 Diasporu tvořili též bývalí vojáci SS Galizien, Nachtigall a Roland.
2 POLISZCZUK, Wiktor: Legal and political assessment of the OUN and UPA. nakł. aut.: Toronto 1997. 
Str. 158.
3 Tamtéž. Str. 161.
4 Např. Kongres ukrajinských nacionalistů (KUN).
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1.2. Ukrajinská státotvorná tradice a interpretace volyňské řeží

Hlavní výzvou ukrajinské historiografie je sjednotit níže uvedené epizody 

ukrajinské státnosti s moderním ukrajinským státem, který de facto vznikl v historické 

režii Moskvy.5

1) období Kyjevské Rusi

2) kozácký vojensko-státní útvar v Záporoží (17. stol.) 

3) Ukrajinská lidová republika (1917–1920)

4) Západoukrajinská lidová republika (1918–1919)

5) národně osvobozenecká činnost OUN-b a UPA (40. léta 20. stol.)

6) Ukrajinská SSR (1917–1991)

Dědictví ukrajinské státnosti sahá až do středověku, avšak první politické 

státotvorné doktríny byly zformovány teprve v první polovině dvacátého století. Období

působení OUN-b a UPA je důležitým prvkem nesovětské státotvorné tradice, proto má 

pro Ukrajinu velkou historickou hodnotu.6 Vyzdvihování národně-osvobozenecké 

činnosti UPA na pozadí vymezování se vůči Rusku předpokládá „historické 

porozumění“ v otázce volyňské řeže. Mohli jsme slyšet smířlivá prohlášení prezidentů 

Leonida Kučmy a Aleksandra Kwasniewského u příležitosti šedesáti let od doby, co 

oddíly UPA v roce 1943 zavraždily 50 až 70 tisíc polských civilistů. Parlamenty 

Ukrajiny a Polska oboustranně odsoudily volyňské zločiny, kterých se dopustily UPA a 

polské ozbrojené oddíly na ukrajinském a polském obyvatelstvu, ale historickou 

odpovědnost za krveprolití žádná ze stran oficiálně nepřiznala. Vznikl tak prostor pro 

spekulace: má se volyňská řež kvalifikovat jako „ukrajinsko-polská válka“ nebo 

genocida? Ale pouhá zmínka o volyňské řeži jako genocidě Poláků vyvolává ostré 

reakce některých ukrajinských státních činitelů. Plyne to ze slov ukrajinského historika 

a zároveň spolupracovníka Služby bezpečnosti Ukrajiny Vladimíra Vjatroviče,7 který 

                                                
5 YEKELCHUK, Serhy: Birth of a Modern Nation. Oxford University Press 2007. Str. 5.
6 КОВАЛЬЧУК, Володимир: Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі 
(1941–1944 рр.), m. 7. Літопис УПА: Toronto/Lviv 2006… Str. 7.
7 V. Vjatkovič – tehdejší poradce předsedy Služby bezpečnosti Ukrajiny, spolupracovník Ukrajinského 
institutu národní paměti.
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označil zmínky o genocidě proti Polákům za ruskou mediální provokaci, jejímž cílem je 

odvést pozornost polského a ukrajinského národu od otázek, které je sjednocují.8

Stanislav Kulčyckyj, předseda vládní komise vyšetřující činnost OUN(b) a UPA, 

opakovaně zdůrazňoval nutnost přijetí oficiálního postoje ukrajinského parlamentu vůči 

oběma organizacím. Otálení s oficiálním rozhodnutím „brzdí“ konsolidaci ukrajinské 

společnosti a státotvorný proces.9 Pravdivost Kulčyckého slov se potvrdila. Příznivci a 

odpůrci ukrajinského nacionalismu při absenci státního oficiálního postoje zahájili 

mediální glorifikaci či odsuzování OUN(b) a UPA, což vedlo k rozkolu ukrajinské 

společnosti a také negativnímu ohlasu v Polsku

2. teze: národně osvobozenecké hnutí ukrajinských nacionalistů ztratí historickou 

hodnotu, pokud dojde k oficiálnímu uznání odpovědnosti OUN(b) a UPA za tragické 

události na Volyni.

1.3. Vztah Polska k Ukrajině a interpretace volyňské řeže

Jak uvádí Andrej Żupański ve své publikaci Cesta k pravdě,10 Varšava a polská 

média (jmenovitě Gazeta Wyborcza) se v průběhu 90. let vůči volyňské tematice stavěly 

nejednoznačně a měly tendenci daný jev ignorovat. Výsledkem bylo, že podle veřejného 

výzkumu pořádaného při 60. výročí volyňské řeže v červenci 2003 49 % Poláků o 

volyňských událostech nikdy neslyšelo, 17 % slyšelo, ale neznalo podstatu věci, 20 % je 

znalo jen málo a pouze 14 % Poláků znalo toto téma dobře.11

Na 65. výročí volyňské tragédie v roce 2008 navrhla Polská lidová strana (PLS) 

v parlamentu rezoluci ohledně volyňské řeže, ale dvě největší parlamentní strany PiS a 

OP tuto iniciativu nepodpořily. Představitel OP Bronislaw Komorowski reagoval slovy, 

že se volyňské události z let německé okupace nestaly vinou ukrajinských nacionalistů, 

                                                
8 ТИМОФЕЙЧЕВ, Алексей: Волынская трагедия: забытый геноцид? BBC Russian: Varšava, srpen 
2008. Dostupné na http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7545000/7545719.stm Poslední 
přístup 5. května 2010.
9 KULCZYĆKYJ, Stanisław: Polska problematyka w ukrajińskich badaniach historii OUN-UPA. In: 
MOTYKA,  Grzegorz, LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944 : fakty i 
interpretace, Serie  Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa 2002. Str.133-134.
10 ŻUPAŃSKI, Andrzej: Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu. Adam Marszałek: Toruń 2005.
11 Průzkum se konal ve dnech 5. až 7. července roku 2003. Statistická chyba: +/- 3,1%.  TNS OBOP: 
Wołyń 1943 – 2003. 7. červenec 2003, označení K.071/03. Dostupné na http://www.tns-
global.pl/abin/r/1439/071-03.pdf Poslední přístup 5. května 2010.



Bakalářská práce Ukrajinský nacionalismus a volyňská řež

11

ale vinou Sovětského svazu, protože volyňská řež je přímým důsledkem sovětské 

okupace v září 1939.12 Tehdejší prezident Lech Kaczynski se vůbec neúčastnil 

smutečního ceremoniálu. Publicista Rafael Zemkiewicz na adresu prezidenta kriticky 

poznamenal: „[…] pokud je Polsko připraveno ve jménu usmíření s Ukrajinou 

zapomenout na ukrutně zavražděné [Poláky] na Volyni, proč tedy nechce, jak navrhuje 

Moskva, ve jménu usmíření s Ruskem přijmout její verzi týkající se Katyně?“13

Otázka volyňských událostí až do nedávné minulosti zůstávala doménou 

převážně polskojazyčných internetových diskuzí. V současnosti se veřejných diskuzí 

účastní polská média a činní politici.

3. teze: oficiální uznání viny OUN(b) a UPA ze strany Polska může mít negativní vliv 

na polsko-ukrajinské vztahy.

1.4. Metoda

Bakalářská práce není věnována analýze politických či dokonce geopolitických 

motivů, kterými se řídí politické elity Polska a Ukrajiny. Nicméně na základě 

pozorování médií, oficiálních prohlášení, či komentářů polských a ukrajinských 

publicistů mám sklon si myslet, že Varšava a Kyjev v průběhu 90. let až do nedávné 

minulosti „nepříjemná“ historická témata obcházely (zatímco ve vztahu k Ruské 

federaci „nepříjemná“  témata vyzdvihovaly – např. hladomor 30. let, hromadné 

popravy v Katyni atd.). Politický vliv na vývoj polské a ukrajinské historiografie 

v otázce volyňské řeže je očividný. 

Bakalářská práce srovnává historiografické interpretace, proto je metodou 

zpracování tématu komparativní výzkum ukrajinské a polské historiografie. Vzhledem k 

nepřehlednosti a chaotickému charakteru volyňské řeže formuluji čtrnáct dějových 

souvislostí vysvětlujících původ volyňské řeže. Na základě analýzy širokého spektra 

vědecko-historické a publicistické literatury vymezuji historiografické proudy a jejich 

interpretace výše zformulovaných dějových souvislostí. Mnohostranný pohled na 

volyňské události pomáhá určit podíl viny OUN(b) a UPA na volyňské řeži, a také 

                                                
12 ТИМОФЕЙЧЕВ, Алексей: Волынская трагедия: забытый геноцид? BBC Russian: Varšava, srpen 
2008. Dostupné na http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7545000/7545719.stm Poslední 
přístup 5. května 2010.
13 ZIEMKIEWICZ, Rafał: Zmowa milczenia o rzezi wołyńskiej. 13. července 2008. Dostupné na 
http://www.rp.pl/artykul/162226.html Poslední přístup 5. května 2010.
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důvod, proč se historiografické proudy při zkoumání příčin volyňské řeže zastávají 

různých pohledů.

2. Příčiny volyňské řeže

Tato kapitola formuluje fakta ve čtrnácti dějových souvislostí vysvětlujících 

přímé a nepřímé příčiny volyňské řeže. Zformulované závěry porovnávám 

s interpretacemi polských a ukrajinských historiků. 

Časové vymezení dějových souvislostí pokrývá meziválečné období a období 

okupace. Z hlediska etapového růstu polsko-ukrajinského antagonismu na Volyni, 

téma se dělí na čtyři období: 1) 17. století–1921, 2) 1921–září 1939, 3) září 1939–únor 

1943, 4) volyňská řež je časově vymezena od února 1943 do února 1944, kdy své 

intenzity dosáhla v červenci 1943 (viz příloha č. 6).

Teritoriální vymezení je ilustrováno na mapě v příloze č. 1. Tragické události se 

odehrávaly ve Volyňském vojvodství, v tehdejším administrativním území Druhé 

polské republiky, které si připojila na základě rižského míru z 18. března 1921. 

V současností jsou na tomto území dvě administrativní jednotky Ukrajiny - Volyňská 

oblast a Rovenská oblast.

Dějové souvislostí zachycují příčiny vyostření polsko-ukrajinských vztahů, které 

nebyly nepřátelské, dokud se Volyň nepřipojila k Druhé polské republice. Katolíci a 

pravoslavní, Poláci a Ukrajinci žili v relativním míru, o čemž svědčí například velký 

počet smíšených manželství.14 Dějové souvislostí vysvětlují proč po rozpadu Druhé 

republiky podporovala větší část ukrajinských sedláků radikální nacionalisty,15 kteří ve 

válečných letech zavinili smrt 50 až 70 tisíc Poláků. 

2.1. Vývoj ukrajinského nacionalismu v Haliči a na Volyni  (17. století–1939)

Vláda polské šlechty na ukrajinském etnografickém území byla zpravidla 

doprovázena negativními společenskými jevy (hospodářské vykořisťování, násilná 

                                                
14 POLISZCZUK, Wiktor: Dowody zbrodni OUN i UPA: działalność ukraińskich struktur  
nacjonalistycznych w latach 1920-1999. Toronto 2000. Str. 429.
15 HRYCIUK, Grzegorz: Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w 
latach 1931-1948. Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2005. Str. 275.
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polonizace a katolizace). Lokální nepokoje, vznikající v 17. a 18. století, polská šlechta 

potlačovala hrubou silou, což vedlo k masovým povstáním ukrajinských sedláků a 

kozáků, oslabení polského státu a jeho rozdělení mezi sousední mocnosti na konci 18. 

století. Polsko-ukrajinský konflikt, doprovázený krvavým potlačováním ukrajinského 

obyvatelstva na jedné straně a vražděním polské šlechty a rabováním jejího majetku na 

straně druhé, dostal literární podobu v tvorbě Henrika Sienkiewicze a Nikolaje Gogola. 

V období mezí zánikem První polské republiky a první světovou válkou bylo 

ukrajinské etnografické území rozděleno mezi Rakousko (Halič) a Rusko (pravobřežní 

Ukrajina a Volyň). Zatímco v ruském záboru panovaly méně liberální podmínky pro 

rozvoj národního uvědomění a nacionalismu, v rakouské Haliči se ukrajinské národní 

uvědomění rozvíjelo za podpory Vídně jako protiváha ambicím polské šlechty. 

Před první světovou válkou bylo národně neuvědomělé a negramotné ukrajinské 

obyvatelstvo na Volyni izolováno od haličského nacionalismu rusko-rakouskou hranicí. 

Jeho podstatná část identifikovala sama sebe jako „zdejší“.16 Běžně se uzavírala míšená 

ukrajinsko-polská manželství a obě etnika navzájem splynula.17 K polsko-ukrajinskému 

antagonismu téměř nedocházelo.18

Krátce po připojení Volyně k Druhé polské republice19 bylo její pravoslavné 

obyvatelstvo apolitické a nepřipravené ke vstřebání nacionalistických myšlenek.20

V Haliči ukrajinský nacionalismus existoval v podobě několika demokratických 

politických stran21 a nelegální Ukrajinské vojenské organizace (UVO). Jejími členy se 

stali radikální nacionalisté a bývalí vojenští činitelé bojující za ukrajinskou nezávislost 

                                                
16 YEKELCHUK, S.: Birth of a Modern Nation... Str. 122.
17 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 250.
18 POLISZCZUK, Wiktor: Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, Zasady ideologiczne 
nacjonalizmu ukraińskiego ; Ukraiński ruch nacjonalistyczny : struktura organizacyjna i założenia 
programowe. Seria t. 1, Toronto 1998. Str. 95.
19 Po rozpadu Ruského impéria a Rakousko-Uherska v důsledku 1.sv.v. vznikly na ukrajinském 
etnografickém území dva ukrajinské státy – Ukrajinská národní republika (UNR, území levobřežní a část 
pravobřežní Ukrajiny) a Západoukrajinská národní republika (ZUNR, území Haliče bez Volyně). Území 
ZUNR si nárokovalo Polsko, což vedlo k tzv. haličsko-polské válce,  po níž Polsko na základě rozhodnutí 
vítězů I.sv.v. (Versailleská mírová smlouva z 28.06.1919) a následujícím souhlasem Symona Petljury
(hlavní představitel UNR) získalo Halič včetně západní Volyně pod polskou jurisdikci (Varšavská 
dohoda duben 1920). UNR byla dobyta sovětskou vládou. Následovala polsko-sovětská válka ukončená 
Rižskou mírovou smlouvou (18.03.1921), která určila hranici mezi Polskem a Ukrajinskou SSR na řece 
Zbruč. Volyň je od té doby mezinárodně uznaným územím Polska, což v roce 1923 potvrdila Rada 
Ambasadorů vítězných zemí uznáním platnosti Varšavské dohody.
20POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 250.
21Nejvýznamnější demokratickou sílou byla politická strana Ukrajinské národně-demokratické sdružení
(UNDO) , ukr. Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО).
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v chaosu první světové války. Její zakladatel Jevhen Konovalec, odpůrce versailleského 

uspořádání Evropy, vedl sabotážní a výzvědnou činnost pro Německo.22

Na konci 20. let UVO přijala doktrínu integrálního nacionalismu Dmytra 

Doncova (viz dále), na jejíž bázi vznikla během I. Kongresu ukrajinských nacionalistů 

ve Vídni v roce 1929 Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN).23 Cílem organizace 

bylo vytvoření státu na ukrajinském etnografickém území. Ostatní etnika měla být buď 

odsunuta či asimilována. 

Závěr: ukrajinský nacionalismus vznikl v Haliči a po začlenění Haliče a Volyně do 

Druhé polské republiky se rozšířil na Volyň.

2.2. Doktrína integrálního nacionalismu Dmytra Doncova (1926)

Doktrína integrálního nacionalismu Dmytra Doncova vznikala ve 20. letech 20. 

století. Jak vysvětluje Pavlo Dorožynskyj, Doncov hledal politickou doktrínu, která by v 

tehdejších podmínkách intenzivního konfliktu a násilí vedla k nejefektivnějšímu 

způsobu získání nezávislosti. Doncov nejdřív vycházel ze sociální demokracie. Protože 

demokraciím dominoval fašismus nebo komunismus, a protože myšlenka Doncovovy 

doktríny byla apriori namířena proti Rusku, přikláněl se postupně k fašismu a 

nacionálnímu-socialismu.24

Integrální nacionalismus lze hodnotit dle kvalifikace Johna Armstronga nebo 

Ivana Lysjak-Rudnyckého a Tomasze Stryjka.

Armstrong považuje integrální nacionalismus za odrůdu italského fašismu a 

německého nacismu, protože národ má nejvyšší hodnotu, vůli národa vyjadřuje 

„iniciativní menšina“ a válka se glorifikuje jako projev biologické dominance a 

životaschopnosti národa.25

                                                
22 Ve 30. letech OUN zavraždila řadu představitelů polské vlády, např. Bronislawa Pierackiego v roce 
1931.
23 POLISZCZUK, Wiktor: Legal and political assessment of the OUN and UPA. nakł. aut.: Toronto 1997. 
Str. 122-125.
24 ДОРОЖИНЬСКИЙ, Павло: Дмитро Донцов – критика деяких його поглядів на націоналізм. In: 
ТАРАН С. (ed.): ОУН: минуле і майбуття. Фундація ім. О. Ольжича: Київ 1993. Str. 203.
25 POLISZCZUK, W.: Legal and political assessment... Str. 126-127.
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Avšak řazení integrálního nacionalismu mezi italský fašismus a německý 

nacionální-socialismus může být nesprávné kvůli jeho původu v rolnické společnosti.26

Ivan Lysjak-Rudnycky a Tomasz Stryjek řadí Doncovův nacionalismus k rumunské 

železné gardě a chorvatským ustašovcům.27 Doncovova doktrína má podobné rysy jako 

idea rumunského pravicového představitele Mircea Eliada, který viděl Rumunsko jako 

ochránce Evropy před „otomansko-slovanským expansionismem“.28 Mise Ukrajiny 

spočívala v Doncovově pojetí v obraně Evropy před Ruskem.

Na základě Doncovovy doktríny si OUN vytvořila ideologii směřující k 

vytvoření státu, jehož název by se mohl přeložit jako Ukrajinský samostatný sjednocený 

stát (USSD),29 přičemž slovo „sjednocený“ zde znamená spojení všech ukrajinských 

etnografických teritorií (viz příloha č.2). 

Dle Dorožynského měla mít USSD tvrdý sociální řád feudálního typu, kde 

vládne jakási kasta „nejlepších lidí“.30 Nejednalo se o občanský stát, ale etnicky čisté 

impérium, při jehož vybudování se předpokládal „odsun všech okupantů z ukrajinského 

území“.31 Okupanty se rozuměli Němci, Židé, Rusové a především Poláci. Dle mírnější 

interpretace doktríny Doncova šlo o asimilaci polského obyvatelstva, přičemž 

zlikvidována měla byt elita. Plán “odsunu“ Poláků byl vypracován teprve v roce 1942.

Závěr: Integrální nacionalismus předpokládal vytvoření fašistického státu na 

ukrajinském etnografickém území. Polské etnikum bylo považováno za nepřátelský 

element.

2.3. Selhání polské menšinové politiky (30. léta 20. století)

Vnitřní krize Druhé polské republiky byla doprovázená úpadkem 

demokratických institucí. Zatímco Ukrajinské národně-demokratické sdružení (UNDO), 

coby demokratická síla prezentující zájmy ukrajinské autonomie ve Varšavě, ztrácela 

                                                
26 STRYJEK, Tomasz: Europejskość Dmytra Doncowa, czyli o cechach szczególnych ideologii 
ukraińskiego nacjonalismu. In: MOTYKA,  Grzegorz, LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska akcja 
OUN-UPA 1943-1944 : fakty i interpretace, Serie  Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa 2002. 19-20.
27 STRYJEK, Tomasz: Europejskość Dmytra Doncowa… Str. 25.
28 Tamtéž.
29 ukr. Українська Самостійна Соборна Держава (УССД)
30 ДОРОЖИНЬСКИЙ, П.: Дмитро Донцов… Str. 208.
31 POLISZCZUK, W.: Legal and political assessment... Str. 128-130.
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dřívější důvěru,32 podpora OUN rostla. K růstu její popularity přispívala „tvrdá“ 

menšinová politika Varšavy.33 OUN měla zájem na vyostření situace, proto fyzicky 

likvidovala ukrajinské demokratické představitele vyjednávající s Varšavou 

kompromis.34

V této souvislosti polská vláda provedla řadu opatření směřujících k izolování 

Volyně od vlivu haličského nacionalismu. Na hranicích s Haličí byl například zřízen 

tzv. kordon sokalski – administrativní hranice podél bývalé rusko-rakouské hranice, 

omezující volný pohyb členů ukrajinských organizací.35 Zároveň prosazoval volyňský 

vojvoda Henryk Józewski mírnější státní menšinovou politiku až do doby svého 

odvolání v březnu 1938. Poté následovalo období „tvrdé“ menšinové politiky, o jejímž 

diskriminačním charakteru polští historici nepochybují.36

Stanislaw Slepień uvádí jako hlavní negativní momenty menšinové politiky 

kolonizaci, katolizaci a polonizaci. Nenávist sedláků vyvolávali především kolonizátoři, 

zpravidla veteráni války a členové armády. Často dostávali pozemky na úkor místního 

pravoslavného obyvatelstva.37 Proces katolizace zahrnoval také likvidaci pravoslavných 

chrámů. Materiální nedostatek sedláků prohlubovala masová negramotnost, daná do 

jisté míry malým počtem ukrajinských škol. Polonizace společenského života a školství 

dosáhla svého vrcholu v předvečer druhé světové války.38

Závěr: na Volyni spočíval konfliktní potenciál v polsko-ukrajinských vztazích 

především v sociálně-ekonomické nerovnosti, zatímco v Haliči měl polsko-ukrajinský 

antagonismus rysy radikálního nacionalismu, vyzdvihujícího politické požadavky.

                                                
32 YEKELCHUK, S.: Birth of a Modern Nation... Str. 126.
33 POLISZCZUK, W.: Legal and political assessment... Str. 133.
34 Tamtéž... Str. 134.
35 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 60.
36 MĘDRZYCKI, Włodzimierz: Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej a antypolska akcja UPA w 
latach 1943-1944. In: MOTYKA,  Grzegorz, LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska akcja OUN-UPA 
1943-1944 : fakty i interpretace, Serie  Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa 2002. Str. 14.
37 ШЕВЦОВ, Юрий: Военные последствия „Волынской резни“: создание УПА и сдерживание 
советского партизанского движения. In: ЯКОВЛЕВ, Алексей (ed.): Забытый геноцид: Волынская 
резня 1943–1944 годов: сборник документов и исследований. 2008. Str. 122-123.
Dostupné na http://militera.lib.ru/research/0/pdf/lostxeno.pdf Poslední přístup 5. května 2010.
38 STĘPIEŃ, Stanisław: Antypolska akcja UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Propozycja dla 
autorów potręczników szkolnych. In: MOTYKA,  Grzegorz, LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska akcja 
OUN-UPA 1943-1944 : fakty i interpretace, Serie  Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa 2002. Str. 157-158.
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2.4. Sovětská okupace Volyně (září 1939–červen 1941)

Dle formulace Wladyslawa Filara, Sovětský svaz po rozdělení Polska v září 

1939 východní Halič a Volyň „inkorporoval“.39 Ukrajinské etnografické území bylo 

sjednoceno v rámci státní jednotky – Ukrajinské SSR. Tím se naplnil hlavní postulát 

ukrajinských nacionalistů, ovšem bez jejich účasti. Z ideologického hlediska utrpěli 

nacionalisté fiasko.40

Zatímco většina členů OUN utíkala před sovětskou vládou do Generálního 

gouvernementu,41 všechny vrstvy ukrajinského obyvatelstva spolupracovaly se 

sovětskou vládou s cílem odstranit Poláky z administrativy a společenského života.42

Polská menšina se ocitla v ohrožení ze strany ukrajinského obyvatelstva se sklony k 

přejímání „bolševických“ myšlenek ospravedlňujících rabování bohatších.43 Ukrajinci 

se mstili za předešlá léta diskriminace a ponižování.44

Za okupace došlo k několika vlnám deportací, které nejdřív zasáhly polskou a 

poté i ukrajinskou společenskou elitu (inteligenci, představitele vlády, pracovníky 

administrativy, statkáře atd.). Paralelně s oslabováním instituční organizace Volyně 

sovětská vláda cíleně podněcovala třídní a národnostní nevraživost.45

Závěr: Sovětská vláda aktivně podporovala polsko-ukrajinský antagonismus, ale 

k masovému násilí nedošlo.

                                                
39 ФІЛАР, Владислав: Дискусія. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі питання, т. 
4. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 1999. Str. 145.
40 TORZECKI, Ryszard: Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy. Książka i Wiedza: Warszawa 1972.
Str. 193.
41 PARTACZ, Czesław, ŁADA, Krzysztof: Kto zaczał? Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 
1941-1943. In: MOTYKA,  Grzegorz, LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska akcja OUN-UPA 1943-
1944 : fakty i interpretace, Serie  Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa 2002. Str. 33.
42 ІЛЬЮШИН, Ігор: Дискусія. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі питання, т. 
4. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 1999. Str. 142.
43 STĘPIEŃ, S.: Antypolska akcja UPA… Str. 157-158.
44 FILAR, Władysław: "Burza" na Wołyniu: z dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej: 
studium historyczno-wojskowe. Rytm : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa: Warszawa 1997. 
Str. 17.
45 STĘPIEŃ, S.: Antypolska akcja UPA… Str. 158.
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2.5. Perspektivy národně osvobozeneckého úsilí OUN-b 

Mezitím v letech 1939–1940 v OUN došlo k rozkolu, když „se skupina mladých 

nacionalistů v čele se Stepanem Banderou, navrátivších se po okupaci Polska 

Německem z vězení a odtrhnutých od činnosti Organizace, v ultimativní formě začala 

domáhat od [vedení] a jeho hlavy plukovníka [Andreje] Melnyka změn taktiky OUN a 

také odchodu několika jeho členů z [vedení].“46 Historici vysvětlují vnitřní třenice jako 

pokus radikální části OUN v čele se Stepanem Banderou uzurpovat vládu uvnitř 

organizace. Dalším důvodem k rozporům se stal nejednotný postoj k Německu. 

Doktrína Dmytra Doncova předpokládala vojenský střet Německa se Sovětským 

svazem. Podle doktríny měli v době útoku ukrajinští nacionalisté disponovat armádou, 

aby po vítězství nad nenáviděnou Moskvou mohli „[…]přistoupit k rozdělení a 

znovuvybudování světa […].“47 Členové OUN přijali tento bod doktríny, ale různě ho 

interpretovali. Dle názoru Pavla Dorožynského to byly právě nelogičnost pohledů 

ideologie Doncova, s prvky ilusionismu a fanatické víry ve „vlastní pravdu“, které 

vyústily v rozkol OUN na OUN(b) (banderovci) a OUN-m (melnykovci).48

Adolf Hitler neviděl v ukrajinských nacionalistech žádnou politickou hodnotu.49

V jeho plánech hráli jen  určitou vojensko-taktickou úlohu při napadení Sovětského 

svazu.50 S Hitlerovým postupem nesouhlasil nacistický ideolog Alfred Rosenberg. Dle 

plánu Rosenberga mělo národně-osvobozenecké hnutí nacionalistů hrát vojensko-

politickou úlohu ve válce se Sovětským svazem.51 Měl být vytvořen ukrajinský 

loutkový stát, který měl Německu poskytnout svůj vojenský potenciál.52 Viktor Poliščuk 

v této souvislosti, s odvoláním na historiky H. Höhneho, T. Olszańského, P. Mirčuka, 

                                                
46 ЧЕРВАК, Богдан: Коротка історія ОУН. únor 2001. Dostupné na http://oun.org.ua/novini/159-
korotka-istoriya-oun.html Poslední přístup 5. května 2010.
47 POLISZCZUK, W.: Legal and political assessment... Str. 62.
48 ДОРОЖИНЬСКИЙ, П.: Дмитро Донцов… Str. 205-207.
49 Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і 
УПА. Плани А. Гітлера щодо України і ОУН. 2005. Str. str. 9.
Dostupné na http://www.memory.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/948/5.pdf Poslední přístup 5. 
května 2010.
50 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 18-19.
51 TORZECKI, R.: Kwestia ukraińska... Str. 225.
52 Tamtéž. Str. 209.
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poukazuje na blízké vztahy mezi zakladatelem OUN Jevhenem 

Konovalcem, Rosenbergem a šefem Abwehru Wilhelmem Canarisem.53

Po zahájení války proti Sovětskému svazu byl Rosenberg jmenován říšským 

ministrem pro okupovaná východní teritoria (Říšský komisariát Ukrajina a Říšský 

komisariát Ostland). Do vedení Říšského komisariátu Ukrajina Hitler dosadil Ericha 

Kocha s cílem mít pod kontrolou Rosenbergovu činnost. Kochová brutální politika vůči 

ukrajinskému obyvatelstvu znepřátelila ukrajinské nacionalisty, což bylo v rozporu 

s Rosenbergovým plánem o získání Ukrajinců na německou stranu.54

V historické literatuře jsem se nedopátral poznatků, zda vedení OUN(b) při 

svých dalších činech spoléhalo konkrétně na podporu Rosenberga. Však OUN(b) jasně 

usilovala o vytvoření ukrajinského státu dle vzoru hlinkovského Slovenska nebo 

ustašovského Chorvatska. Rychlý postup německých vojsk do hloubi Sovětského svazu 

vytvořil vojensko-politické podmínky podobné těm, které umožnily existenci 

Ukrajinské lidové republiky po brest-litevském míru v roce 1919.55 V této souvislosti 

dne 30. června OUN(b) ve Lvově samovolně vyhlásila tzv. akt nezávislosti, načež Hitler 

nařídil uvěznit hlavní představitele OUN(b) včetně Bandery. Do konce roku 1942 

skončilo v koncentračních táborech 80 % vedení organizace.56  

Nehledě na zatykače spolupráce mezi členskou základnou OUN(b) a německou 

okupační správou pokračovala.57 Banderovci byli nezbytní pro řízení administrativy do 

doby její plného převzetí německou správou.58 Až do července 1942 OUN(b) nevedla 

proti německé okupaci bojové akce.59

Závěr: OUN-b spolupracovala s německou stranou z vlastní vůle. Spolupráce byla 

motivována vyhlídkou na ukrajinský stát, dle vzoru hlinkovského Slovenska či 

ustašovského Chorvatska.

                                                
53 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 71.
54 TORZECKI, R.: Kwestia ukraińska... Str. 212.
55 MOTYKA, Grzegorz: Ukrajińska partyzanka 1942-1960. Seria Wschodnia: Warszawa 2006. Str. 88.
56 MAZUR, Grzegorz: Niemcy i Sowieci a antypolska akcja UPA. In: MOTYKA,  Grzegorz, 
LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944 : fakty i interpretace, Serie  
Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci 
Narodowej: Warszawa 2002. Str. 125.
57 KONIECZNY, Zdzisław: Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-
wschodniej. Polsce (1942-1947), Polski Związek Wschodni: Przemyśl 2001. Str. str.4.
58 FILAR, Władysław: Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej. 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Wołyński: Warszawa 1999. Str. 8.
59 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 244.
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2.6. Role německé okupační správy ve volyňských událostech

První rok německé okupace svou brutalitou předčil několik let deportační 

politiky sovětské vlády.60 Jak uvádí Viktor Matijčenko, dle generálního plánu „Ost“ na 

západě Ukrajiny mělo být zničeno 100 % polského a 60 % ukrajinského obyvatelstva.61

Koch v zájmu německých plánů všestranně podporoval vzájemné boje Poláků a 

Ukrajinců.62 Na konci roku 1943 řekl: „Chci, aby Polák na potkání zabil Ukrajince a 

naopak, aby Ukrajinec zabil Poláka. Jestli předtím cestou zabije Žida – bude to akorát 

to, co očekávám“.63 Tato politika byla zahájena hned na začátku okupace. V červenci 

1941 za německé podpory vrcholily útoky Ukrajinců na „bolševické“ Židy a poté i na 

Poláky.64

Pro Německo byla Volyň strategickým územím mezi hornatou Haličí a 

bažinatým Polesím, kudy vedla nejkratší zásobovací cesta pro východní frontu.65 Volyň 

též představovala hospodářskou hodnotu coby zdroj pracovní síly vyvážené do 

německých pracovních táborů.66 Údaje o vyvezeném obyvatelstvu jsou stále předmětem 

výzkumu, nicméně podle odhadů bylo do června 1943 z Volyně vyvezeno 134 tisíc 

ostarbeiterů, z toho 109 tisíc Ukrajinců.67 V souvislosti s bojůvkami OUN(b) a poté 

UPA, většina Poláků odesílaných do pracovních táborů byli běženci, kteří se snažili 

zachránit před banderovci útěkem do měst pod domnělou ochranu německé okupační 

správy.

Německé tajné služby pozorovaly konflikt z obou stran a vytvářely provokace,68

přičemž represe proti polskému obyvatelstvu Němci nechali vykonávat Ukrajince, 

zatímco represe proti ukrajinskému obyvatelstvu se konaly rukama Poláků.69 Okupační 

                                                
60 КОНДРАТЮК, Константин: Дискусія. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі 
питання, т. 4. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 
1999. Str. 144.
61 МАТІЙЧЕНКО, Віктор: Дискусія III. In: МІСІЛО, Євген (ed.): Україна–Польща: важкі питання,
т. 5. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 2001. Str. 
242.
62 PRUS, Edward: Zapomniany ataman: Taras Bulba-Boroweć (1908-1981). Bortím: Wrocław 2005.
Str.166.
63 Tamtéž. Str. 182.
64 HRYCIUK, G.: Przemiany narodowościowe... Str. 201.
65 FILAR, Władysław: Wydarzenia wołyńskie 1939-1944 : w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne 
pytania .  Wydawnictwo  Adam Marszałek: Toruń 2008. Str. 252.
66 HRYCIUK, G.: Przemiany narodowościowe... Str. 261.
67 Tamtéž. Str. 271.
68 ТРОФИМОВИЧ, Володимир: Роль Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті. In: 
МІСІЛО, Євген (ed.): Україна–Польща: важкі питання, т. 5. Об'єднання українців у Польші, 
Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 2001. Str. 192.
69 MAZUR, Grzegorz: Niemcy i Sowieci … Str. 127.
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velení tak od sebe odvádělo nenávist a zároveň učinilo polsko-ukrajinskou spolupráci 

proti málopočetným německým jednotkám nemožnou. Němci se stáhli do měst a 

soustředili se na ochranu komunikací zásobujících východní frontu.70

V době vrcholení volyňské řeže v červenci 1943 Wehrmacht utrpěl porážku pod 

Kurskem. Za těchto okolností bylo pro německé okupační síly výhodné, aby byly hlavní 

síly UPA vázány na volyňském venkově v bojích proti partyzánům a polským 

civilistům.71 Německé jednotky pasivně přihlížely chaosu volyňské řeže.72 O 

věrohodnosti tohoto tvrzení svědčí číselný poměr zdokumentovaných případů zničených 

polských osídlení73 v letech 1942–1944: OUN(b) a UPA zničily 1047 a Němci 37 

osídlení.74

Závěr: německá okupační správa cíleně vytvářela podmínky pro ukrajinsko-polský 

antagonismus. Hlavním nepřítelem byly sovětské diverzní oddíly.

2.7. Taktika OUN před vznikem UPA

V říjnu 1941 bylo na I. Konferenci OUN(b) rozhodnuto o neutočení na 

německou okupační správu a přejití do podzemí s cílem proniknout do německé 

administrace a získat vliv nad ukrajinskou policií, k čemuž docházelo v zimě 1941–

1942.75 OUN v této době paralelně rozvíjela agitační činnost s cílem rozšířit členskou 

základnu OUN(b).76

Začátkem roku 1942 Němci postupně přejali administrativu a 

potřeba banderovců klesla.77 V březnu 1942 OUN(b) zasáhla nová zatýkání. Mnozí 

banderovci utekli na venkov nebo k oddílům Tarase Borovce (známého pod 

pseudonymem „Taras Buľba“).78  Ten vystupoval coby ochránce ukrajinského 

obyvatelstva a v průběhu roku 1942 sporadicky bojoval proti německým vojskům i 

                                                
70 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 57-58.
71 Tamtéž. Str. 56.
72 POLISZCZUK, Wiktor: Gorzka prawda : zbrodniczość OUN-UPA : (spowiedź Ukraińca). Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń: Warszawa 1995/1997. Str. 254.
73 pl. osiedla.
74 PARTACZ, Czeslaw: Ten okrutny rok 1943. In: PARTACZ, Czesław, POLAK, Bogusław, HANDKE, 
Waldemar (ed.): Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944. Wydaw. Instytutu im. gen. Stefana "Grota" 
Roweckiego: Koszalin – Leszno 2004. Str. 146.
75 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 91.
76 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 30.
77 Tamtéž. Str. 26.
78 Tamtéž. Str. 31.
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sovětským partyzánům.79 Situaci OUN(b) podstatně ztěžovala přítomnost partyzánů, 

kteří svou diverzní činností přivolávali na ukrajinské obyvatelstvo německé represe. 

Rozhodnutím II. Konference z dubna 1942 byly zahájeny útoky proti sovětským 

partyzánům,80 zatímco válka s Německem byla jen proklamována s cílem získat přízeň 

západních Spojenců.81 V tomto období OUN(b) předpokládala opakování situace z roku 

1919, kdy Německo vyhrálo válku na východě, ale prohrálo na západě.82  Banderovci 

plánovali zaútočit proti Německu, až se vojensky vyčerpá, ale dokud „[…] na Východě 

ještě stojí milionové bolševické armády, by byla veškerá [jejich] ozbrojená akce proti

Němcům pomocí pro Stalina“.83

Vítězství západních Spojenců znamenalo obnovení polského státu. Na základě 

iniciativy Romana Šuchevyče a Dmytra Kľačkivského si OUN(b) vytkla za cíl 

„odsunout“ polský živel dřív, než si Polsko bude moci nárokovat území osídlené 

Poláky.84

První německé represe proti Ukrajincům aktivovaly v letě 1942 činnost 

nacionalistů proti německé administrativě,85 přičemž OUN(b) se zaměřila na Poláky 

pracující v zemědělské administrativě a lesním hospodářství a poté i na širší vrstvy 

obyvatel. Střetům s německými jednotkami se vyhýbala a soustředila se na jejich sklady 

se zásobami.86

V souvislosti se Stalingradskou bitvou a přesunem německých vojsk z Volyně 

na východní frontu se situace měnila ve prospěch sovětských partyzánů, kteří se opírali 

o podporu polské menšiny. V této souvislosti na III. Konferenci OUN(b) ze 17.–23. 

února 1942 padla řada rozhodnutí směřujících k bezpodmínečnému odsunu „polského 

elementu“.

Nehledě na skutečnost, že ukrajinský nacionalismus měl své zázemí v Haliči, byl boj 

zahájen na Volyni, a to z následujících příčin:

1) „polský element“ na Volyni byl mnohem slabší než v Haliči.

                                                
79 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 104.
80 Tamtéž. Str. 97-98.
81 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 116.
82 Tamtéž... Str. 303.
83 Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і 
УПА. Про час утворення УПА. 2005. Str. 17.
Dostupné na http://www.memory.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/948/8.pdf  Poslední přístup 5. 
května 2010.
84 KONIECZNY, Z.: Zbrodnie… Str. 5.
85 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 29.
86 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 104.
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2) terén na Volyni byl vhodnější pro partyzánskou aktivitu. 

3) Zemská armáda zde téměř nebyla přítomná, zatímco v Haliči měla dostatek 

kapacit k účinné obraně.87

4) Volyň spadala pod správu Říšského komisariátu Ukrajina, zatímco Halič byla 

součástí Generálního gouvernementu, kde německá administrativa nedopouštěla 

porušování stability. 

5) zbídačené ukrajinské obyvatelstvo na Volyni mělo slabé morální zábrany, 

pokud šlo o ospravedlňování loupežných vražd ve jménu „samostatné a 

sjednocené“ Ukrajiny.88

Hlavním nepřítelem zůstávali sovětští partyzáni. Vzhledem k tomu, že partyzáni 

se měli vrátit z Polesí „jakmile roztaje sníh“, bylo třeba oslabit jejích sociální oporu, 

tedy polské obyvatelstvo.89

Závěr: odsun polského obyvatelstva byl vojensko-taktickým cílem OUN-b ze dvou 

důvodů: polské obyvatelstvo představovalo sociální bázi sovětských partyzánů, 

v případě vítězství západních Spojenců a prohry Sovětského svazu se navíc OUN-b 

obávala obnovení polského státu na území s polskou menšinou. 

2.8. Role sovětských partyzánů na vývoj ve volyňských událostech

Partyzáni pronikali na Volyň z Polesí přes okolí města Sarny (viz příloha č. 4), 

kde jich byla největší koncentrace.90 Činnost sovětských partyzánů v první řadě 

směřovala k diverzní činnosti na železničních tratích, kterými Německo zásobovalo svá 

vojska na východní frontě.91 V roce 1942 partyzáni provedli první neúspěšný pokus o 

zničení naftových polí v oblasti haličského Drohobyče. V červenci 1943, kdy vrcholila 

volyňská řež, sovětské oddíly znovu procházely Volyní směrem do Haliče, kde ničily 

naftová zařízení.92 Četná svědectví o diverzní činnosti partyzánů jsou přítomná ve 

většině publikací, včetně Litopysu UPA. Negativním důsledkem přítomnosti partyzánů 

                                                
87 POLISZCZUK, W.: Legal and political assessment... Str. 156.
88 STĘPIEŃ, Stanisław: Antypolska akcja UPA… Str. 158.
89 ШЕВЦОВ, Ю.: Военные последствия „Волынской резни“… Str. 127.
90 КОВАЛЬЧУК, В.: Діяльність ОУН(б)… Str. 34.
91 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 60.
92 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 253.
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bylo přivolávání represi vůči místnímu obyvatelstvu ze strany německé okupační správy 

a UPA.

Činnost sovětských partyzánů též směřovala k přípravě terénu pro návrat 

sovětské vlády.93 V průběhu války však partyzáni neměli dostatečnou podporu na 

Volyni ze strany ukrajinského obyvatelstva (vliv nacionalistické propagandy).94 Naopak 

polské obyvatelstvo, nehledě na negativní zkušenosti ze sovětské okupace v letech 

1939–1941, mělo sklony pomáhat partyzánům, protože v nich vidělo ochranu před 

útoky německých kárných oddílů a ukrajinských nacionalistů.95 Podle hrubých odhadů 

5 až 7 tisíc Poláků vstoupilo do řad partyzánů, aby se pomstilo nebo zachránilo sebe 

sama.96

Ne vždy byli Poláci ochotni spolupracovat dobrovolně. V tom případě si 

partyzáni vynucovali jídlo, ošacení a jinou pomoc hrubou silou. Někdy se však jednalo 

o špatně disciplinované oddíly a partyzáni bez svolení vlastních velitelů napadali a 

rabovali místní osady.97

Historici ve svých publikacích věnovaných činnosti sovětských partyzánů na 

Volyni uvádí různá až protichůdná svědectví. Nepřehlednost těchto událostí je daná do 

jisté míry tím, že sovětské oddíly v úmyslu kompromitovat ukrajinské nacionalisty 

útočily na Poláky, Němce a Ukrajince pod nálepkou UPA.98 Tím měly také motivovat 

vstup Poláků do řad partyzánů. Pod nálepkou Zemské armády partyzáni útočili na 

ukrajinské vesnice.99 Stejnou taktiku používala UPA, vystupujíc převlečená za 

partyzány100 a německé oddíly, též převlečení za partyzány.101 Polští partyzáni byli 

těžko odlišitelní od polských nekomunistických oddílů.102

Polské vesnice se stávaly terčem útoků ze strany ukrajinských či německých 

ozbrojených oddílů kvůli skutečné či domnělé spolupráci se sovětskými partyzány, 

zatímco samotní partyzáni na obranu polského obyvatelstva nevystupovali.103 Jelikož od 

                                                
93 FILAR, W.: Eksterminacja... Str. 18.
94 КОВАЛЬЧУК, В.: Діяльність ОУН(б)… Str. 22.
95 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 65.
96 ТРОФИМОВИЧ, В.: Роль Німеччини і СРСР… Str. 201.
97 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 65.
98 MAZUR, Grzegorz: Niemcy i Sowieci … Str. 126-127.
99 ТРОФИМОВИЧ, В.: Роль Німеччини і СРСР… Str. 198-199.
100 Tamtéž. Str. 200.
101 ДАШКЕВИЧ, Я., ЛОЗИЦЬКИЙ, В., БОГУНОВ, С., ПИРІГ, Р., ПОТІЧНИЙ, П., СОХАНЬ, П., 
ФУТАЛА, Л., ШАПОВАЛ. Ю., БОРЯК. Г.(ed): Літопис УПА т. 11, Мережа ОУН(б) і запілля УПА 
на території ВО "Заграва", "Турів", "Богун" (серпень 1942 - грудень 1943 рр.). Літопис УПА: Kyiv, 
Toronto 2007. 257.
102 ТРОФИМОВИЧ, В.: Роль Німеччини і СРСР… Str. 201.
103 Tamtéž. Str. 195-196.
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roku 1939 Moskva považovala území Haliče a Volyně za součást Ukrajinské SSR, 

Poláci neměli dostávat pomoc, aby po vítězství nad německou armádou a ukrajinskými 

ozbrojenými oddíly nebyli schopni bojovat za Polsko v jeho předválečných hranicích.104

Závěr: Diverzní činnost partyzánů na Volyni nepřímo ovlivňovala rozsah a chaotický 

charakter násilí.

2.9. Role Polské exilové vlády ve volyňských událostech

V průběhu let 1942–1945 v exilové vládě ohledně ukrajinské otázky dominovaly 

dva postoje. První postoj formulovaly nacionalisticky naladěné kruhy, které se stavěly 

proti ukrajinské nezávislosti a chtěly vysídlení Ukrajinců do Sovětského svazu. Často se 

jednalo o politiky s vlastními zájmy v tzv. východních kresech (tj. východní území 

Druhé polské republiky), kteří proto odmítali jednat s Ukrajinci a vyhrožovali tresty za 

kolaboraci s Německem. Proti tomuto přístupu se stavěli demokrati, lidovci a socialisté, 

kteří usilovali o polsko-ukrajinské usmíření s cílem zapojit Ukrajince na straně 

Spojenců.105

Na II. Konferenci OUN(b) v dubnu 1942 v rámci navrhovaného polsko-

ukrajinského usmíření požadovali od polské strany uznání práva Ukrajinců na nezávislý 

stát v mezích ukrajinského etnografického teritoria a „toto představili svým západním 

spojencům, požadujíce od nich analogické prohlášení“.106

Tehdejší formát spojenectví mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem 

vytvářel málo předpokladů pro úspěšné obhájení předválečného území východního 

Polska,  natož nezávislý stát na „ukrajinském etnografickém teritoriu“. Polský exil 

odmítl požadavek nacionalistů a místo toho nabídl „nezávislý Ukrajinský stát“ 

                                                
104 ТРОФИМОВИЧ, В.: Роль Німеччини і СРСР… Str. 200.
105 ILJUSZYN, Ihor: Kwestia ukraińska w planach polskiego rządu emigracyjnego i polskiego podzemia 
w latach drugiej wojny światowej. In: MOTYKA,  Grzegorz, LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska 
akcja OUN-UPA 1943-1944 : fakty i interpretace, Serie  Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa 2002. Str. 119.
106 Citováno dle: ТРОФИМОВИЧ, Володимир: Українська політична думка в Західній Україні 
щодо польської проблеми в роки Другої світової війни. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–
Польща: важкі питання, т. 4. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, 
TYRSA: Варшава 1999. Str. 242.
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zfederalizovaný s Polskem, s velkými autonomními právy.107 Ukrajinci měli již dříve 

autonomní práva, garantovaná západními mocnostmi po první světové válce, ale tato 

práva byla soustavně porušována. OUN(b) měla málo důvodů důvěřovat polské straně. 

Jednání bylo ještě ztíženo faktem, že exilová vláda a neměla ani jednoho ukrajinského 

představitele.108

Nerealistické požadavky ze strany OUN(b) a nedostatečné ústupky ze strany 

polského exilu nevedly k dohodě, ale otevřely cestu k tragickému konfliktu, který získal 

masový charakter od začátku ledna.

Závěr: Exilová vláda neměla možnosti chránit polské obyvatelstvo na Volyni. Polská 

exilová vláda nerozhodovala o povalečném statutu Haliče a Volyně, proto nemohla 

uspokojit požadavky OUN-b. Převážná část exilové vlády se nicméně odmítala vzdát 

svých východních území, což vzhledem k radikálnímu postojí OUN-b ztížilo situací 

polské menšiny na Volyni.

2.10. Ukrajinská povstalecká armáda: vznik UPA, válka na „na dvou frontách“

Vznik UPA

Historici často docházejí k diametrálně odlišných názorům, co se týče historie 

vzniku UPA, jejího charakterizování a činnosti na terénech Volyně.

Spory se vedou ohledně data vzniku UPA. Za oficiální datum založení UPA se 

považuje 14. říjen 1942, ačkoliv fakta svědčí spíše o jaře 1943. Diasporální 

historiografie tímto přesvědčuje západní demokracie o tom, že UPA začala boj 

s Německem dřív, než byla porážka Německa zřejmá, tedy po zlomovém 19. listopadu 

1942.109

Původní název UPA jest označení pro povstalecká vojska, která byla do 

poloviny jara 1943 spojená se jménem atamana Tarase Buľby-Borovca. Ozbrojené 

oddíly OUN(b), na stranu kterých přešla ukrajinská policie, se spojily s oddíly Borovca 

                                                
107 ПАРТАЧ, Чеслав: Українська проблема у політиці польського еміграційного і польського 
підпілля в 1939-1945 рр. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі питання, т. 4. 
Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 1999. Str. 110.
108 Tamtéž... Str. 109.
109 Фаховий висновок робочої групи істориків: Про час утворення УПА. 2005… Str. 17.
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pod společným názvem UPA. Sjednocení probíhalo buď pod přikrývkou boje o 

nezávislost nebo za použití hrubé síly.110 Od této chvíle UPA znamenala totéž co 

OUN(b), proto někteří autoři zavádí název OUN-UPA.

Povstalecké oddíly připomínaly regulérní armádu.111 Slabost UPA spočívala v 

nedostatečném vyzbrojení, protože povstalci získávali zbraně individuálně.112 Potraviny 

a oblečení si opatřovali u civilistů nebo přepadávali německé zásobovací stanice.113

Ukrajinská diasporální historiografie připisuje UPA roli ochránce ukrajinských 

civilistů před německými kárnými oddíly, trestajícího za skutečnou či domnělou 

spolupráci se sovětskými partyzány. V této souvislosti ukrajinská policie, která se 

odmítala podílet na pacifikaci vlastního obyvatelstva, přešla na stranu OUN(b).114

Velikost posil se odhaduje na čtyři tisíce ozbrojených mužů.115 Poté postupně přerostla 

činnost související s obranou v boj za samostatný stát „[…] v etnografických 

ukrajinských zemích“.116 Ukrajinská diasporální historiografie však obchází skutečnost, 

která je prokazatelná na základě archivů (především německých), tedy účelné vraždění 

polského obyvatelstva se zvyšující se tendencí od momentu přechodu ukrajinské policie 

k UPA na jaře 1943.117 V květnu tohoto roku byl počet vojáků UPA 8–10 tisíc, v červnu 

18 tisíc a později nárůst dále pokračoval.118

Když nové polské policejní oddíly zaútočily na ukrajinské vesnice, odzbrojovaly 

ukrajinskou policii a nabíraly do svých řad další Poláky,119 nacionalistická propaganda 

hlásala: „Polský element“ aktivně pomáhá „stalinským“ partyzánům, což je „přivedlo 

do konfliktu s autochtonním ukrajinským obyvatelstvem. Poté se polský element začal 

poohlížet po novém opatrovníku a našel ho mezi Němci, […] ve Schutzmannschaftech, 

tvořených německým okupantem pro pacifikaci ukrajinského obyvatelstva. Jasná věc, že 

je nutné se jim postavit […]“.120

                                                
110 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 115.
111 FILAR, W.: Eksterminacja... Str. 9.
112 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 338.
113 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 339.
114 Потiчний, П., Штендера, Є.: Волинь i Полiсся. Нiмецька окупацiя. Книга друга: Бойовi дiї УПА, 
т. 1. Літопис УПА: Toronto 1977. Str. 12.
115 POLISZCZUK, W.: Gorzka prawda... Str. 288.
116 ВОЛОШИН, Ростислав: На шлях збройної боротьби. Українська повстанська армія. In:  
Потiчний П., Штендера Є. (ed.): Волинь i Полiсся. Нiмецька окупацiя. Книга друга: Бойовi дiї УПА, 
т. 1. Літопис УПА: Toronto 1977. Str. 21.
117 FILAR, W.: Eksterminacja... Str. 13.
118 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 118.
119 ТРОФИМОВИЧ, В.: Роль Німеччини і СРСР… Str. 188.
120 ВОЛОШИН, Ростислав: На шлях… Str. 23.
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Válka na „na dvou frontách“ 

Nacionalistické publikace často zdůrazňují válčení banderovců „na dvou 

frontách“. Fakta však svědčí o tom, že se OUN(b) střetům s německými jednotkami 

vyhýbala a útočila převážně na zásobovací sklady a slabé jednotky policie a 

administrativy.121 V souvislosti se Stalingradskou bitvou a stahováním německých vojsk 

z Volyně na východní frontu, OUN(b) ovládla severní Volyň a jižní Polesí a na konci 

léta 1943 UPA kontrolovala 75 % terénu na Volyni.122 Německé jednotky se stáhly do 

měst123 a jejich represivní opatření proti venkovskému obyvatelstvu postupně ztrácela 

na intenzitě. Německé síly se soustředily na boj s partyzány, proti kterým bojovala 

také UPA.124 Naopak v říjnu 1943, kdy německá okupační správa zahájila evakuaci, 

UPA podnikla řadů útoků proti německým jednotkám.125  S příchodem sovětské armády 

v zimě 1944 ale byla spolupráce znovu obnovena.126

Na podzim 1943 počet vojáků na dosáhl 40 tisíc,127 z toho se velká část ocitla v 

UPA nedobrovolně. Podle odhadů svědků přibližně 60% „zmobilizovaných“ vstoupilo 

do UPA proti své vůli,128 pod hrozbou smrti „rekrutovaných“ nebo jejich rodin.129

UPA se tak nevyhnula perzekucím vlastního obyvatelstva a na podzim 1943 proto byla 

vystavena rostoucí nedůvěře ukrajinského obyvatelstva.130

Závěr: UPA vznikla dobrovolným sjednocením oddílů OUN-b a ukrajinské policie, 

k nimž byly připojeny oddíly „atamana“ Tarase Buľby-Borovca. Násilnosti páchané na 

polském obyvatelstvu do července 1943 korespondují s růstem počtu povstalců UPA. 

Nepřímá spolupráce mezi UPA a německými okupačními sílami byla daná společným 

úsilím zamezit příchodu sovětských partyzánů. 

                                                
121 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 421.
122 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 117.
123 FILAR, W.: Eksterminacja... Str. 10.
124 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 101.
125 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 215-217.
126 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 58.
127 Tamtéž. Str. 45.
128 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 338.
129 Tamtéž. Str. 492-493.
130 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 186.
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2.11. Role vedení OUN-b a UPA ve volyňských událostech

Pojem „odsun“ ve smyslu deportace nebyl pro UPA realizovatelný, protože 

nedisponovala dostatečnými transportními kapacitami. V této souvislosti právník a 

publicista Poliščuk interpretuje pojem „odsun“ jako analogii „konečného řešení 

židovské otázky“.131 Většina historiků pod pojmem „odsun“ rozumí vyhnání civilistů za 

použití brutálních metod, které ve velké častí případů vedly k usmrcení na místě.  

„Odsun“ lze popsat i slovy jednoho z organizátorů protipolských akcí Mykoly Lebeďa. 

Z jeho slov plyne, že Poláci „[…] dostali rozkaz odejit a pokud vzdorovali […] byli 

likvidováni sílou“.132

Není známo, kdy přesně byl vydán bezprostřední rozkaz k masovému 

likvidačnímu odsunu polského obyvatelstva. Rozkaz v podobě dokumentu není 

dochován, ale na základě raportů níže postavených velitelů lze předpokládat, že rozkaz 

byl vydán na jaře 1943,133 přičemž sovětská či německá provokace v tom nehrály 

přímou roli.134 Na základě zkoumání archivních dokumentů většina historiků došla 

k závěru, že rozkazy vydával velitel volyňských oddílů UPA Dmytro Kľačkivskyj.135

Terčem prvního velkého útoku byla Janova Dolina. Při likvidaci „silného 

polského hnízda“ (jak zmiňuje Litopys UPA)136 v osídlení Janova Dolina dne 23. dubna 

1943 bylo během několika hodin v přítomnosti německého garnizonu zabito 600 

Poláků.137 Janova Dolina byla zničena údajně pro spolupráci s Němci a „bolševiky“.138

V té době uvnitř OUN(b) jen část její členů likvidaci Poláků schvalovala.139

Někteří (Mykola Lebeď, Mychajlo Stepanjak,) se obávali, že se tím OUN 

zkompromituje v očích západních Spojenců. Avšak většina vedení (Rostyslav Vološyn, 

Loguš Omelian, Roman Šuchevyč, Dmytro Kľačkivskyj) s tímto postupem 

                                                
131 POLISZCZUK, W.: Gorzka prawda... Str. 256.
132 MOTYKA, Grzegorz: Antypolska akcja OUN-UPA w ukraińskiej historiografii. In: MOTYKA,  
Grzegorz, LIBIONKA, Dariusz (ed.): Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944 : fakty i interpretace, Serie  
Konferencje IPN; t.4., Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci 
Narodowej: Warszawa 2002. Str.141.
133 ŁADA, Krzysztof: Teoria i ludobójcza praktyka ukraińskiego integralnego nacjonalizmu wobec 
Polaków, Żydów i Rosjan w pierwszej polowie XX wieku. In: PARTACZ, Czesław, POLAK, Bogusław, 
HANDKE, Waldemar (ed.): Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944. Wydaw. Instytutu im. gen. 
Stefana "Grota" Roweckiego: Koszalin – Leszno 2004. str. 85.
134 HRYCIUK, G.: Przemiany narodowościowe... Str. 275.
135 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 376.
136 Citace dle: FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 20.
137 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 47.
138 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 120.
139 ТРОФИМОВИЧ, Володимир: Українська політична думка… Str. 249.
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souhlasila.140 V dubnu 1943 byl Lebeď donucený rezignovat141a v květnu velení převzal 

Šuchevyč. Historikové se shodují, že Lebeď byl jedním z autorů  projektu protipolských 

útoků, zatímco Kľačkivskyj byl jeho bezprostředním vykonavatelem.142

Závěr: Zodpovědnost za rozpoutání volyňské řeže nese část vedení OUN-b a UPA 

v čele s Dmytrem Kľačkivskym a Romanem Šuchevyčem coby velitelem UPA.

2.12. Průběh a ukončení volyňské řeže

První polské oběti padly začátkem německé okupace, kdy se Ukrajinci cítili být 

německou stranou favorizováni. Jednalo se o několik set případů zavražděných jedinců, 

přičemž většinou šlo o vyrovnání osobních účtů.143 První vraždy přerůstající v rozšířený 

jev začaly v polovině roku 1942.144 Ukrajinci a Poláci zápasili o vliv v německé 

administrativě.145 Od začátku ledna 1943 už měly vraždy masový charakter a od května 

1943 se do vraždění zapojily oddíly UPA o počtu přibližně 8 až 10 tisíc lidí.146 Dle 

Motyky lze za začátek řeže považovat přechod ukrajinské policie do UPA.147 Od té 

doby nebylo vraždění jen masovou, ale i dobře zkoordinovanou akcí (viz příloha č. 6).

V publikovaných svědectvích se vyskytují výpovědi bývalých povstalců UPA, 

kteří zdůrazňují, že měli zákaz masových útoků.148 Na druhou stranu jsou svědectví 

toho, že se krvavá rozhodnutí dělala na úrovni lokálních velitelů, bez vědomí 

nadřízených. Rozhodnutí přijímaly také zakonspirované organizační celky, výsledkem 

čehož se nevědělo, kdo jaký rozkaz vydával.149 Nicméně nelze zapřít organizovaný 

                                                
140 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 124.
141 Tamtéž. Str. 113.
142 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie...  Str. 384.
143 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 99-100.
144 ФІЛАР, Владислав: Хронологія подій на Волині в 1939-1944 рр. In: МІСІЛО, Євген (ed.): 
Україна–Польща: важкі питання, т. 5. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії 
Крайовой, TYRSA: Варшава 2001. Str. 35.
145 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 304-305.
146 FILAR, Władysław: Operacja „Burza“ – polskie powstanie strefowe. In: KOMOROWSKI, Krzysztof, 
BARAŃSKI, Wojciech (ed.): Operacja "Burza" i powstanie warszawskie 1944. Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Wołyński: Warszawa 2004. Str. 98.
147 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 312.
148 FILAR, W.: Eksterminacja... Str. 20.
149 Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і 
УПА (Odborný závěr pracovní skupiny historiků při vládní komisi pro zkoumání činnosti OUN a UPA): 
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charakter pálení a rabování vesnic.150 Poliščuk jednoznačně přisuzuje agresi oddílům 

UPA, přitom odkazuje na popisy volyňské tragédie dle líčení českých autorů - Josefa 

Fojtíka, Jaroslava Kozáka a Jana Fialy – kteří k danému tématu přistupují méně zaujatě 

než ukrajinští či polští autoři.151

Údajně se vraždění dopouštěla „vesnická domobrana“ a místní sedláci, občas 

označovaní jako „čerň“.152 Naprostá většina útočníků byli volyňští Ukrajinci (zbytek 

Haličané),153 kteří slyšeli ne na patriotická hesla banderovců, ale na příslib majetku 

vražděných Poláků.154 Proto byly útoky zpravidla doprovázeny rabováním.155

Protipolská propaganda byla mezi sedláky doprovázena sliby o přidělení půdy předtím 

patřící Polákům.156

Dochovalo se velké množství svědectví, kdy Ukrajinci zachraňovali životy 

Poláků. O zachráncích však víme méně než o vrazích. Na základě dochovaných 

svědectví, víme jakými způsoby Ukrajinci zachraňovali polské životy: včasné varování 

před napadením, ukázání únikových cest, poskytování úkrytu během akce, zajištění 

odvozu z venkova do města nebo na jiné bezpečné místo, lékařská pomoc, péče o polské 

sirotky, neuposlechnutí rozkazu „likvidovat polský element“, protesty proti rozkazům, 

propouštění obětí a podobně.157

Motivy „zachránců“ byly čistě lidské: přátelství, rodinné vztahy, solidarita atd. 

Ne všechny pokusy o útěk se však vydařily. Poláci často zahynuli kvůli ignorování 

zpráv o nebezpečí nebo jeho podceňování. Oběťmi banderovců se také stávali samotní 

Ukrajinci, protože Polákům poskytli pomoc.

Ve dnech 21.-25. srpna 1943, na III. Mimořádném setkání členů OUN(b), byla 

stanovena nová taktika: připravit tajné zásoby munice, potravin a oděvů, ukrýt vojáky 

do lesů a počkat, až hlavní sovětské síly odejdou na západ. Poté měl být zahájen útok na 

východ a vyvoláno povstání národů SSSR.158

                                                                                                                                              
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Наукова думка: Київ 2005.
Str. 36.
150 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 49.
151 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 429.
152 FILAR, W.: Eksterminacja... Str. 20.
153 Tamtéž. Str. 25.
154 PRUS, E.: Zapomniany ataman... Str. 164-165.
155 KONIECZNY, Z.: Zbrodnie… Str. 5.
156 Tamtéž. Str. 6.
157 NIEDZIELKO, Romuald: Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945: o Ukraińcach ratujących 
Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa 2007. 14.
158 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 123.
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Nová taktika brala do úvahy nevyhnutelnost navázaní kontaktů se západními 

Spojenci, kteří se měli vylodit na Balkáně.159 Nová taktika předpokládala změnu image 

OUN(b) a UPA přijatelnou pro demokratické země, z tohoto důvodu nacionalisté začali 

prohlašovat hesla o občanských právech, demokracii, či rovných právech pro 

národnostní menšiny. Lze tedy s určitým odstupem souhlasit se zastánci OUN(b) a 

UPA, že v srpnu 1943 hnutí vstoupilo na cestu demokratického rozvoje.160 V této 

souvislosti historici vysvětlují, proč v říjnu 1943 OUN(b) vydala komunikát, v němž se 

UPA distancuje od masových perzekucí.161 Zhruba v tomto období UPA upouští od 

masových útoků a přechází na likvidaci Poláků kolaborujících s Němci či partyzány.162

Závěr: útoky na polské obyvatelstvo bylo doprovázeny rabováním ze strany 

ukrajinských sedláků. V souvislosti s blížícím se koncem války a nutností navázat 

kontakt se západními Spojenci banderovci zmírnili útoky na polské civilisty.

2.13. Role polského podzemí ve volyňských událostech

Polská menšina, značně oslabená sovětskou a německou okupací, iniciovala 

několik pokusů o vyjednání příměří. Jeden z nich skončil tragicky, když Zygmund 

Rumel a Krzysztof Markiewicz přijeli na vyjednávaní ve svých 

důstojnických uniformách a byli roztrháni koňmi.163 OUN(b) tak dala najevo svůj 

nesouhlas s polskými nároky na Volyň, kde by Ukrajinci měli přislíbenou „pouhou“ 

autonomii a spravedlivou menšinovou politiku.164

Od poloviny roku 1942 do června 1943 Zemská armáda nebyla schopná 

efektivně bránit polské obyvatelstvo. Polská osídlení mohla spoléhat jen na vlastní lehce 

ozbrojené oddíly, které však nedokázaly vzdorovat náporu oddílům OUN(b) a později 

UPA. 

                                                
159 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzanka... Str. 124.
160 СЛЮСАРЕНКО, А. Г., ГУСЄВ, В. І., ЛИТВИН, В. М: Новітня історія України (1900-2000). 
Вища школа: Київ 2000. Str. 323-324.
161 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 129.
162 Tamtéž. Str. 130-131.
163 PRUS, E.: Zapomniany ataman... Str. 170-171.
164 ХАНАС, Володимир: Дискусія. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі 
питання, т. 1–2. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой: Варшава 1998.
Str. 114.
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První malé vojenské posily dorazily v červenci 1943. Za dané situace byla 

polská strana ochotná spolupracovat s partyzány.165 Někteří ukrajinští historici mluví o 

velkém počtu útoků polských obranných oddílů proti ukrajinskému obyvatelstvu. Dle 

Motyky, Andreje Županského a Ihora Iljušyna ale masový útok ze strany polského 

podzemí nebyl možný kvůli poměru sil v neprospěch polské strany (viz příloha č. 5). 

Dostatečně silné oddíly Zemské armády postupně vznikaly teprve v druhé 

polovině roku 1943 a na počátku roku 1944 mezi městem Koveľ a Volodymyr-

Volyňskyj. Zemská armáda se soustředila výhradně na obranu obyvatelstva před UPA a 

vyhýbala se střetům s německými jednotkami.166 Sovětská rozvědka informovala 

Stalina, že polské podzemí šetří své lidské kapacity do doby, než přijde Rudá armáda, 

proti které měly být jejich síly namířeny.167

Zemská armáda se střetávala především s povstalci UPA, přičemž prováděla 

odvetné akce proti ukrajinským vesnicím.168 Ukrajinská nacionalistická literatura v této 

souvislosti připisuje polskému podzemí nejen krvavé zločiny, ale i spolupráci 

s Gestapem.169 Polští historici to odmítají. Zemská armáda měla rozkaz k zásahům proti 

konkrétním jedincům, které se netýkaly žen, dětí, starců a mužů, jimž nebyla prokázána 

vina za smrt Poláků.170

Hlavní síly Zemské armády dorazily na Volyň až na konci roku 1943, kdy se 

jejich počet blížil 8 tisícům mužů.171 Polské podzemí se připravovalo na zahájení 

vojenské operace Bouře. Polský exil tím demonstroval svou kontrolu nad východním 

územím, které si nárokoval Sovětský svaz.

Závěr: vzhledem ke slabé přítomnosti Zemské armády na Volyni v době konfliktu byla 

pozitivní či negativní činnost polského podzemí zanedbatelná. 

                                                
165 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 248.
166 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 94.
167Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і 
УПА. Протинімецькі збройні акції УПА. 2005.  Str. 18-19.
Dostupné na http://www.memory.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/948/9.pdf Poslední přístup 5. 
května 2010.
168 KONIECZNY, Z.: Zbrodnie… Str. 6.
169 САДОВИЙ, О. С.: Куди прямують поляки? In:  Потiчний П., Штендера Є. (ed.): Волинь i 
Полiсся. Нiмецька окупацiя. Книга друга: Бойовi дiї УПА, т. 1. Літопис УПА: Toronto 1977. Str. 50.
170 KONIECZNY, Z.: Zbrodnie… Str. 7.
171 FILAR, W.: "Burza" na Wołyniu... Str. 71.
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2.14. Volyňská řež – odpověď na událostí z Chelmu a Lublinu?

Jedním z nejdiskutabilnějších bodů tematiky volyňské řeže jsou události 

z oblasti kolem měst Chelm a Lublin. Dle řady ukrajinských historiků byla volyňská řež 

odpovědí UPA za perzekuce, kterých se dopustila Zemská armáda v letech 1942-1943 

proti několika tisícům Ukrajinců v oblasti Chelmu a Lublinu.

Filar nepopírá, že v roce 1942 Zemská armáda likvidovala kolaboranty 

ukrajinské národnosti. Poukazuje však na jiné příčiny: ve stejném období bylo z 

oblasti vysídleno 100 tisíc polských sedláků a na jejich místo přicházeli němečtí 

kolonizátoři, kolem kterých Němci vytvořili jakési „ochranné pásmo“ z ukrajinských 

osídlení. V rámci odvetných akcí Zemské armády proti německým kolonistům padli za 

oběť i Ukrajinci coby součást „ochranného pásma“. Ve stejném období v oblasti 

Chelmu působili sovětští partyzáni, následkem čehož Němci pacifikovali vesnice. 

Poláci a Ukrajinci si vzájemně přičítali vinu.172

Czeslaw Partacz a Krzysztof Łada při zkoumání událostí kolem Chelmu a 

Lublinu poukazují též na činnost polského podzemí proti ukrajinským kolaborantům. 

Celkově dle oficiální správy Generálního gubernátorství zemřelo v období let 1941–

1944 rukama „polských band“ 500 Ukrajinců, z nichž 37 byli představitelé 

Ukrajinského centrálního výboru zastupujícího ukrajinskou menšinu před německou 

vládou, dále 40 policistů a 290 sedláků a dalších kolaborantů.173 Ukrajinští historici 

zpravidla udávají větší počet obětí. 

Partacz a Łada docházejí k závěru, že v porovnání s počtem obětí volyňské řeže 

nelze ukrajinské oběti z oblastí Chelmu a Lublinu označit za masové, proto tvrzení o 

masových útocích proti Ukrajincům považují za „banderovskou lež“.174 Motyka se

s Partaczem a dodává, že toto tvrzení banderovců bylo vypočítané k mobilizaci podpory 

v jejích prospěch.175

Závěr: přímá spojitost mezi volyňskou řeží a polskými útoky na Ukrajince v oblastí 

z Chelmu a Lublinu neexistovala

                                                
172 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 377-378.
173 PARTACZ, Cz., ŁADA, K.: Kto Zachal..? Str. 35.
174 Tamtéž. Str. 40.
175 МОТИКА, Ґжеґож: Дискусія I. In: МІСІЛО, Євген (ed.): Україна–Польща: важкі питання, т. 5. 
Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 2001. Str. 120.
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3. Interpretace příčin volyňské řeže

V této kapitole jsou představeny hlavní historiografické proudy, které se věnují 

problematice ukrajinského nacionalismu a jeho činitelům. Závěry zformulované ve třetí 

kapitole se opírají o faktografickou základnu převážně polských historiků. V této 

kapitole můžeme vidět, jak ukrajinská nacionalistická historiografie kontrastuje s 

polskou, ukrajinskou nenacionalistickou a ruskou historiografií.

3.1. Polská historiografie

V době přísného marxisticko-leninského dogmatismu bylo negativní hodnocení 

ukrajinských nacionalistů záměrně zveličováno.176 Komunistický režim cenzuroval 

vědecké práce polemizující s oficiální historiografií. Například publikace historika 

Antoni B. Szcześniaka „Cesta nikam“ byla stažena z knihoven údajně na požádání 

sovětského velvyslance, kvůli uvádění nižšího počtu polských obětí UPA v období 

1945–1947 než uváděla propaganda a kvůli četným zmínkám o roli Zemské armády.177

Další ukázkou zasahování propagandy do vědecké historiografie je často citovaná 

publikace Ryszarda Torzeckého Kwestia ukraińska, kde v úvodu ospravedlňuje 

připojení Haliče a Volyně k Ukrajinské SSR se slovy, že právě v Sovětském svazu 

„[…]byl rozvoj materiální a duševní kultury ukrajinského národa obrovský […]“, 

zatímco v Druhé polské republice nikoliv.178

Zmínky na téma UPA zdůrazňovaly její zločineckou činnost proti polským 

civilistům, její kolaboraci s nacistickým režimem, na základě čehož se vytvářel 

stereotyp „dobrého“ a „zlého“ Ukrajince. „Dobrý“ Ukrajinec byl komunista, zatímco 

„zlý“ Ukrajinec byl nacionalista, tedy vrah Poláků, Židů a komunistů, ten, který chtěl 

                                                
176 MOTYKA, Grzegorz: Problematyka stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1948 w polskiej 
historiografii po roku 1989. In: MOTYKA, Grzegorz, KOSIEWSKI, Piotr (ed.): Historycy Polscy i 
Ukraińscy wobec problemów XX wieku. Universitas: Kraków 2000. Str. 166.
177 ŻUPAŃSKI, Andrzej: Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu. Adam Marszałek: Toruń 2005.
Str. 14.
178 TORZECKI, R.: Kwestia ukraińska... Str. 8.
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„nezávislou Ukrajinu“.179 Dané uvažování mělo vést k „logickému“ závěru, že 

samostatná Ukrajina by byla nepřátelská vůči Polsku.180 Hlubší zkoumání volyňské řeže 

bylo omezováno, protože souviselo s tematikou Zemské armády.181

Od roku 1989 prošla polská historiografie značnými změnami. První publikace 

na téma ukrajinského nacionalismu a volyňské řeže byly zpracovány bývalými 

příslušníky Zemské armády,182 poté následovaly publikace historických kruhů, které 

Grzegorz Motyka rozdělil do čtyř základních skupin. 

(1) Tradicionalisté – v otázce volyňské řeže nepopírají vinu polské strany, 

ale své argumenty staví dle schématu „Poláci se sice dopustili chyby, ale Ukrajinci ještě 

větší.“ Tradicionalisté požadují oficiální přiznání viny UPA ve volyňských 

událostech.183

(2) Revizionisté – usilují o redefinování (revizi) polsko-ukrajinských dějin, 

hlavně co se týče negativních stereotypů o Ukrajincích, které vytvářela komunistická 

ideologie. Revizionisté se staví proti jednoduchému odsuzování ukrajinského 

nacionalismu. V otázce volyňské řeže nehledají viníka.184

(3) Polští Ukrajinci – polští historikové ukrajinského původu (často členové 

Svazu Ukrajinců v Polsku) 185, názoroví protivníci tradicionalistů. Mezi polské 

Ukrajince je zařazen i Viktor Poliščuk, právník a uznávaný publicista ukrajinského 

původu. V roce 1981 emigroval do Kanady, kde se dostal do ostrých sporů s 

ukrajinskou diasporou. Ve výsledku Poliščuk je na rozdíl od ostatních autorů této 

skupiny názorově blízký tradicionalistům.186

(4) Tzv. „mimovědecký okruh“ - skupina ukrajinofobních publicistů, jejichž 

výzkumná činnost nemá vědeckou hodnotu. Motyka jim vyčítá zejména zjednodušené 

chápání polsko-ukrajinských dějin. Daný kruh publicistů se dožaduje oficiálního 

přiznání viny z ukrajinské strany.187

                                                
179 MOTYKA, G.: Problematika stosunków … Str. 167.
180 Tamtéž. Str. 168.
181 ŻUPAŃSKI, A.: Droga do prawdy... Str. 9.
182 ŻUPAŃSKI, A.: Droga do prawdy... Str.10.
183 MOTYKA, G.: Problematika stosunków… Str. 170.
184 Tamtéž. Str. 169.
185 Sdružení Ukrajinců v Polsku, pl. Związek Ukraińców w Polsce.
186 MOTYKA, G.: Problematika stosunków… Str. 172.
187 Tamtéž. Str. 173.
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3.2. Ukrajinská historiografie

V sovětské Ukrajině, podobně jako v Polské lidové republice, bylo propagováno 

zjednodušené chápání volyňských událostí, které lze shrnout do následujících vět: 

v meziválečném období Józef Piłsudski navázal spolupráci s OUN, která však přešla do 

služby německé rozvědky, 188 v září 1939 si Sovětský svaz přičlenil východní území 

Druhé polské republiky, aby osvobodil tamější ukrajinskou menšinu „od polského 

„jařma“.189 Když na území západní Ukrajiny vtrhla německá vojska, OUN(b) a UPA se 

ujaly role přisluhovačů nacistů. Ozbrojené „nacionalistické bandy“ se dopouštěly 

zločinů především na ukrajinském národu.190

Uvedené schéma mělo diskreditovat OUN(b) a UPA v očích samotných 

Ukrajinců, zatímco hlubší zkoumání dané tematiky bylo za komunismu omezováno 

s cílem umlčet národněosvobozeneckou podstatu hnutí.191 V současnosti se ukrajinská 

historiografie v otázce volyňské řeže dělí na několik proudů, které jsem vymezil na 

základě charakteristiky ukrajinské historiografie dle Ihora Iljušina a Tarasa Kuzia. 

(1) Ukrajinská historiografie poprvé překročila rámec ideologie na konci 80. 

let, kdy do země začal pronikat vliv ukrajinských diaspor v Kanadě a USA. Diasporální 

proud, tvořený členy a příznivci UPA, OUN(b), OUN-m a OUN-z měl v 90. letech 

velký vliv na formování skupiny historiků a publicistů, kterou Ihor Iljušyn označil za 

ukrajinocentristy.192 Tento nový historiografický proud interpretuje ukrajinské dějiny 

výhradně v ukrajinském kontextu a ignoruje tak mezinárodní dění. Většina 

ukrajinocentristů se zaměřila na období konce války a zejména na období deportace 

ukrajinského obyvatelstva v rámci operace Wisla,193 tedy dobu, kdy Ukrajinci trpěli víc 

než Poláci.194 Ukrajinocentristé jsou zastánci rehabilitace UPA na Ukrajině. V otázce 

volyňské řeže připisují vinu za tragédii polské straně.

                                                
188 MOTYKA, Grzegorz: Antypolska akcja OUN-UPA… Str. 142.
189 KUCZEREPA, Mykoła: Stosunki ukraińsko-polskie w II Rzeczypospolitej we wspólczesnej 
historiografii ukrainskej. In: MOTYKA, Grzegorz, KOSIEWSKI, Piotr (ed.): Historycy Polscy i 
Ukraińscy wobec problemów XX wieku. Universitas: Kraków 2000. Str. 147.
190 MOTYKA, Grzegorz: Antypolska akcja OUN-UPA… Str. 142
191 Потiчний, П., Штендера, Є.: Волинь i Полiсся… Str. 6.
192 ILJUSZYN, Ihor: Stosunki ukraińsko-polskie w okresie II wojny światowej oraz pierwszych latach 
powojennych w historiografii ukraińskiej po roku 1989. In: MOTYKA, Grzegorz, KOSIEWSKI, Piotr 
(ed.): Historycy Polscy i Ukraińscy wobec problemów XX wieku. Universitas: Kraków 2000. Str.180.
193 Operace Visla (polsky Akcja Wisła) – kódové označení pro deportaci 150 tisíc ukrajinských obyvatel  
z polského území do Ukrajinské SSR v roce 1947. Za oficiální důvod deportace posloužila nelegální 
činnost UPA.
194 ILJUSZYN, I.: Stosunki… Str. 181.
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(2) Ukrajinofilové - umírněný nacionalistický proud. Dle hodnocení Tarase 

Kuzia jde o skupinu proevropsky orientovaných historiků a publicistů, kteří se zaměřují 

na vytvoření ukrajinské státnosti a současně se vymezují vůči Rusku.195 Ukrajinofilové 

odkazují na státotvorné dědictví zanechané ukrajinskými nacionalisty. V otázce 

volyňské řeže se často názorově blíží k polskému revizionistickému proudu. 

(3) Východoslovanský proud - (podle Tarase Kuzia) usiluje o budování 

ukrajinské státotvorné tradice a současně klade důraz na spojenectví s Ruskem.196

Historici tohoto proudu na jednu stranu nemají tendenci idealizovat ukrajinský 

nacionalismus (případ ukrajinocentristů), ani ho nedémonizují (případ komunistické 

historiografie). Vzhledem k tomu, že východoslovanský proud sdílí s ruskou 

historiografií mnohé pohledy na Velkou vlasteneckou válku, uvedu k tomuto proudu 

interpretaci volyňských události s pohledu ruské historiografie.

3.3. Charakteristika hlavních historických proudů a vymezení jejich 

interpretací

Na základě závěrů z dějových souvislostí z druhé kapitoly jsou zde zformulované 

základní teze o příčinách volyňské řeže, na kterých historiografické kruhy staví své 

interpretace volyňských událostí.

(1) Teze o konfliktní ideologií OUN coby příčině volyňské řeže je 

pravděpodobně zmiňována nejčastěji. (2) Teze o národně osvobozeneckému zápasu o 

ukrajinský stát staví Poláky do role „překážky“, která měla být odstraněna vojenskou 

akcí UPA. (3) Teze o národní mstě (např. za protiukrajinské akci v oblasti Chelmu) je 

zmiňována méně častěji vzhledem k nevysoké úrovní národního uvědomění volyňských 

Ukrajinců a totéž platí v případě (4)  teze o etnickém či politickém motivů. Dále jsou 

rovněž uváděny (5) teze o německé a (6) sovětské vojenské taktice coby vedlejších 

příčinách volyňské řeže. 

                                                
195 KUZIO, Taras: National Identity and History Writing in Ukraine, Nationalities Papers, 2006, roč. 34, 
č. 4. Str. 411-412.
Dostupné na 
http://www.taraskuzio.net/Nation%20and%20State%20Building_files/NationalIdentityHistory.pdf  
Poslední přístup 5. května 2010.
196 Tamtéž... Str.. 414-415.
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1. Ideologie OUN – vnímání polského obyvatelstva na ukrajinském etnografickém území

2. Zápas o nezávislost – odmítnutí polského státu, vnik a činnost UPA, válka „proti všem“

3. Národní msta – negativní odkaz menšinové politiky, odveta za události z Chelmu.

4. Etnická čistka – likvidace polského etnika: 

a) na základě etnických a politických motivů 

b) na základě sociálně-ekonomických motivů

5. Německá taktika – využívání polsko-ukrajinského antagonismu k ovládnutí regionu.

6. Sovětská taktika – využívání polsko-ukrajinského antagonismu k ovládnutí regionu.

3.3.1. Tradicionalisté

Tradicionalistická interpretace volyňských událostí se zakládá na tezi o likvidaci 

polského etnika na základě sociálně-ekonomických motivů a tezi o fašistické povaze 

ideologie OUN, která vnímala polské obyvatelstvo jako nepřátelský element na 

ukrajinském etnografickém území.

Tradicionalisté jsou názorově blízcí bývalým příslušníkům polského podzemí, 

kteří se účastnili bojů s ukrajinskými nacionalisty. Hlavním představitelem 

tradicionalistického proudu je Wladyslaw Filar. Jeho publikace, dle mého názoru, 

obsahují nejlépe zpracovaná faktografická data a nezaujaté interpretace. Další známí 

představitele Józef Turowski a Ewa a Wladislaw Siemaszko zdokumentovali velký počet 

obětí volyňské řeže a popsali otřesné podrobnosti vražd. Dle jejich hodnocení byla 

volyňská řež genocidou.

Filar přijímá argument ukrajinských historiků o negativním odkazu menšinové 

politiky, o úsilí Ukrajinců o vlastní stát a jiných příčinách, ale tím se nevysvětluje hlavní 

otázka: Proč ukrajinský sedlák vraždil své sousedy a další Poláky z vlastní vesnice? 197

Dle Filara nehrála hlavní úlohu v polsko-ukrajinském antagonismu německá okupační 

správa, ani polské policejní oddíly, Zemská armáda atd.198

Filar zpochybňuje tvrzení, že konflikt iniciovala špatně ozbrojená polská 

menšina proti ukrajinskému obyvatelstvu, navíc favorizovanému německými 

okupanty.199 Dle Filara označení volyňské řeže jako „ukrajinsko-polské války“ či 

„ukrajinsko-polské řeže“ není správné, protože podobné označení předpokládá přibližně 

                                                
197 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 134.
198 Tamtéž. Str. 378.
199 FILAR, W.: Eksterminacja... Str. 6.
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stejné ztráty a odpovědnost za konflikt. Polská menšina tehdy představovala 16% podíl 

z celkového obyvatelstva Volyně. Navíc za sovětské okupace přišla o společenskou a 

především armádní elitu.200 Počet útoků a obětí na obou stranách byl příliš 

nesymetrický, abychom to mohli označit za „ukrajinsko-polskou“ řež.201

Filar podporuje tezi o likvidaci polského etnika na základě sociálně-

ekonomických motivů. Sedláci (a nejen Ukrajinci) byli ochotní válčit nejen s Poláky, 

ale i se sousedy či s blízkými. Mezi sedláky existoval jakýsi potenciál k násilnému 

jednání. Zbývalo ukázat smysl a směr.202 Vzhledem k nízké úrovni vzdělanosti se 

sedláci špatně orientovali v ideologických záležitostech (příčinou toho byl nedostatečný 

počet ukrajinských škol).203 Nacionalistická propaganda získala pomocí hesel o 

nezávislosti sedláky na svou stranu a využívala je jako nástroj politicko-vojenské 

strategie. Tím se vysvětluje organizovaný charakter hromadného vraždění.204

Na Filara navazuje Palski, který vidí příčinu konfliktnosti OUN(b) v neexistenci 

přesně definovaného řádu a politicko-právních koncepcí ukrajinského státu, o který 

nacionalisti usilovali. Místo toho se řídili konfliktními principy ideologie Doncova: 

„kdo není s námi – ten je proti nám,“ nebo „je třeba cítit k nepříteli nenávist, dokonce i 

tehdy, když nic špatného neprovedl,“ a nepřítelem byl každý, kdo nepatří 

k ukrajinskému národu.205 Dle Palského apelovali nacionalisté na nejnižší společenské a 

lidské instinkty.206 V konečném důsledku se uchýlili k nejprimitivnějšímu způsobu 

formování nového státu, což zahrnovalo likvidaci, dle jejich mínění,  nepřátelského 

elementu, tedy Poláků.207

Dokonce představitel revizionistického proudu Bohdan Skaradzinski podporuje 

tezi o likvidaci polského etnika na základě sociálně-ekonomických motivů souvisejících 

s negativním odkazem menšinové politiky. Poláci a jejich majetek byli jednoduchým 

                                                
200 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 380.
201 Tamtéž. Str. 389.
202 Tamtéž. Str. 383.
203 Tamtéž. Str. 384.
204 Tamtéž. Str. 387.
205 ПАЛЬСЬКИЙ, Збігніев: Українська політична думка в Західній Україні щодо польської 
проблеми в роки Другої світової війни. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі 
питання, т. 4. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 
1999. Str. 263.
206 Tamtéž. Str. 272.
207 Tamtéž. Str.  271.
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terčem. Ukrajinští sedláci rabovali a pod vlivem nacionalistické ideologie měli vítězný 

pocit, že se bijí s Poláky za nezávislost Ukrajiny.208

Výše uvedená tvrzení lze těžko vyvrátit. Nicméně, někteří tradicionalisté si 

vysloužili kritiku za ospravedlňování odvetných opatření Zemské armády jako 

psychologicky srozumitelných.209 Tradicionalisté se zpravidla zastávají Zemské armády 

a argumentují, že organizace nepoužívala krvavé metody ukrajinských „řezníků“.210

Dané tvrzení však neznamená, že se Zemská armáda nedopouštěla zločinů proti 

ukrajinským civilistům. Podle Ihora Iljušina Varšava údajně skrývá v archivech 

dokumenty, svědčící o masových perzekucích ze strany polského podzemí.211 Nicméně 

pro téma této bakalářské práce nemá činnost Zemské armády význam z toho důvodu, že 

její působnost na Volyni byla zahájena až po nejkrvavějších měsících volyňské řeže.

Terčem kritiky se stala známá publikace Władysława a Ewy Siemaszko

„Genocida spáchaná ukrajinskými nacionalisty na polskému obyvatelstvu 1939–1945“. 

Ivan Oľchovskyj na základě dotazování dodnes žijících svědků volyňských událostí 

zjistil velký počet faktografických nesrovnalostí v této knize. Mnohé údaje se ukázaly 

být nepravdivé, ukrajinské oběti byly zamlčovány. Přitom autor prověřoval pouze údaje 

týkající se Ljubomľského a Šackého rajonu volyňské oblasti. Ovšem na druhou stranu, 

slabina Oľchovského zkoumání spočívá v subjektivitě tázaných svědků po uplynutí 65 

let od události. Manželé Siemaszkovi každopádně čelí obvinění z falšování dějin.212

K tomu je dlužno dodat, že řada ukrajinských historiků silně spoléhá na kontroverzní 

Litopysy UPA, kde jsou také prezentovány velice subjektivní příběhy očitých svědků. 

Tradicionalisté ze své strany vyčítají ukrajinským autorům neochotu zkoumat 

volyňskou řež.213

                                                
208 BEDRYCHOWSKA, Bohumila: Wokol tego, co dzieli. Najnowsza historia polsko-ukraińská na 
lamach polskiej prasy. In: MOTYKA, Grzegorz, KOSIEWSKI, Piotr (ed.): Historycy Polscy i Ukraińscy 
wobec problemów XX wieku. Universitas: Kraków 2000. Str. 202.
209 MOTYKA, G.: Problematika stosunków … Str. 174.
210 FILAR, W.: Wydarzenia wołyńskie... Str. 390-391.
211 ILJUSZYN, I.: Stosunki… Str. 183.
212 ОЛЬХОВСЬКИЙ, Іван: Кривава Волинь. Українсько-польське протистояння на теренах 
Любомльського та Шацького районів у 1939-1945 роках. Гарт: Київ 2008. Str. 5.
213 KONIECZNY, Z.: Zbrodnie… Str. 9.
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3.3.2. Revizionisté

Revizionisté prosazuji interpretace, které maximálně zohledňují pohled 

ukrajinských historiků. Jedná se o autory sdílící pohled s pařížským časopisem 

„Kultura“, především o Bogdana Skaradzinského, Tadeusze Andrzeje Olszanského a 

další.214 Někteří tradicionalisté vyčítají revizionistům zaujatost ve prospěch ukrajinské 

strany a dokonce je obviňují z falšování a zkreslování faktů.215

Revizionisté zohledňují především tezi o úsilí nacionalistů směřujícímu 

k nezávislosti a tezi o radikalizaci ukrajinského nacionalismu v souvislosti 

s „nešťastnou“ menšinovou politikou Druhé polské republiky.216 Motyka hodnotí 

činnost UPA jako spravedlivé partyzánské hnutí. 

Volyňská řež není interpretována jako cílená etnická čistka ve smyslu genocidy. 

Ukrajinští nacionalisté usilovali především o vyhnání Poláků. Na druhou stranu 

revizionisté přiznávají volyňské řeži rysy genocidy.217 Revisionisté jsou si názorově 

blízcí s ukrajinským historikem Ivanem Lysjak-Rudnyckym: Poláci odepřeli právo 

Ukrajincům na vlastní stát, ale to neospravedlňuje násilnickou činnost nacionalistů 

v roce 1943.218

Revizionisté též připouštějí, že jedním z faktorů, majících bezprostřední vliv na 

vypuknutí volyňské řeže, byla německá taktika využívání polsko-ukrajinského 

antagonismu a sovětská provokace. Jak uvádí Sławomir Roch, Sovětský svaz a 

Německo aktivně využívaly negativní odkaz polské menšinové politiky a podněcovaly 

polsko-ukrajinský antagonismus.219 Zastánci teze o německé a sovětské provokaci jsou 

Tadeusz Olszanski, Grzegorz Mazur, Ryszard Torzecki.220 Tezi dávno formuloval 

americký historik John Armstrong ve své knize „Ukrajinský nacionalismus“ z roku 

1956. Podle Armstronga přítomnost sovětských partyzánů na Volyni nebyla možná bez 

podpory jak polských, tak i ukrajinských civilistů. UPA trestala za podporu partyzánů 

polské civilisty, zatímco polská policie trestala Ukrajince. Německá okupační vojska 

podporovala represe, prováděné polskou policií proti ukrajinským civilistům. Ve 

                                                
214 WNUK, Rafal: Recent Polish Historiography on Polish-Ukrainian Relations during World War II and 
its Aftermath, Institute for National Remembrance, Lublin. Str. 3.
Dostupné na http://ece.columbia.edu/research/intermarium/vol7no1/wnuk.pdf Poslední přístup 5. května 
2010.
215 KONIECZNY, Z.: Zbrodnie… Str. 9.
216 MOTYKA, G.: Problematika stosunków … Str. 174.
217 WNUK, R.: Recent Polish Historiography… Str. 7.
218 MOTYKA, Grzegorz: Antypolska akcja OUN-UPA… Str. 141-142.
219 BEDRYCHOWSKA, B.: Wokol tego… Str. 203.
220 WNUK, R.: Recent Polish Historiography… Str. 6.
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výsledku vznikla situace, kdy všichni bojovali proti všem.221 Motyka odkazuje na 

tvrzení Ryszarda Torzeckého a Bohdana Skaradzińského, že vraždění probíhalo 

na polské i ukrajinské straně podle podobného scénáře s tím rozdílem, že za oběť padlo 

více Poláků.222 Sovětská přítomnost sehrála další negativní roli, když OUN(b) zjistila, 

že exilová vláda v Londýně pod tlakem západních spojenců dala polskému podzemnímu 

vojsku rozkaz spolupracovat se sovětskými partyzány. 

Filar interpretuje sovětskou přítomnost na Volyni coby jeden z činitelů volyňské 

řeže, ale nepřipisuje tomu zásadní vliv. 

Revizionisté nevidí příčinu násilného jednání nacionalistů proti Polákům 

výhradně v ideologii Doncova. Dle Motyky, sdíleli OUN-m (melnykovci) stejnou 

ideologii, ale byli zásadně proti vyhlazování Poláků.223 Ostatně značná část vedení 

OUN(b) se též stavěla proti násilné činnosti, kterou rozpoutal Kľačkivskyj.

Revizionisté přičítají OUN(b) a UPA větší bojovou aktivitu proti německé 

okupační správě než tradicionalisté. Na příklad tvrzení Feliksa Budziszy, že mezi UPA a 

Wehrmachtem docházelo jen ke drobným střetům a že UPA považovala Wehrmacht za 

strategického spojence, je považováno za přehnané.224

3.3.3. Polští Ukrajinci

Ve své bakalářské práci jsem nezohlednil názory polských autorů  

s ukrajinskými kořeny, kvůli častým zmínkách o jejich zaujatosti ve prospěch 

ukrajinských nacionalistů. Patří k ním občas citovaný Bohdan Osadčuk.225

Velice diskutované jsou práce Viktora Poliščuka, polského publicisty 

s ukrajinskými kořeny, žijícího v Polsku do roku 1981. Poté emigroval do Kanady, kde 

přišel do styku s ukrajinskou diasporou. Na základě své zkušenosti s diasporou se stal 

jedním z nejvýraznějších protivníků ideologie ukrajinského nacionalismu, OUN(b) a 

                                                
221 АРМСТРОНГ, Джон: Украинский национализм: факты и исследования. Целинограф: Москва 
2008. Str. 169.
222 MOTYKA, G.: Problematika stosunków … Str. 174.
223 МОТИКА, Ґжеґож: Дискусія. In: Українська політична думка в Західній Україні щодо польської 
проблеми в роки Другої світової війни. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі 
питання, т. 4. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой, TYRSA: Варшава 
1999. Str. 285.
224 BEDRYCHOWSKA, B.: Wokol tego… Str. 202.
225 ŻUPAŃSKI, A.: Droga do prawdy... Str. 83.
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UPA. Některé jeho publikace se dle Motyky blíží mimovědeckému proudu.226

Poliščukovy publikace jsou nicméně jedinou rozsáhlou sebereflexí Ukrajince původem 

z Volyně, kde se uvádí důvody k odmítnutí nacionalistického národně-osvobozeneckého 

hnutí coby součásti ukrajinské státotvorné tradice. 

Při popisování příčin vedoucích k volyňské řeži používá především tezi o 

ideologickém vnímání polského obyvatelstva coby nepřítele. Poliščuk odděluje OUN(b) 

a UPA od ukrajinského národa a odmítá formulace, kde je OUN(b) a UPA prezentována 

coby jeho představitelé.227

Poliščuk, z pozice právníka a s odvoláním na Úmluvu o prevenci a potrestání 

zločinu genocidy (z 8. prosince 1948)228 kvalifikuje volyňskou řež jako genocidu, kde 

odpovědnost nese jednoznačně OUN(b) a UPA.229 Dále označuje OUN(b) za 

nacistického kolaboranta, mimo jiné i z důvodu, že poskytla aktivní pomoc 

Wehrmachtu proti Druhé polské republice.230

Teze o německé a sovětské taktice využívání polsko-ukrajinského antagonismu 

je u něj na druhořadém místě.231

3.3.4. Mimovědecký okruh

Dle Motyky jde o skupinu autorů propagujících ukrajinofobní názory v tradicích 

komunistické propagandy Polské lidové republiky a z tohoto důvodu nemají jejich 

publikace vědeckou hodnotu.232 Hlavní představitel této skupiny Edward Prus

neaspiruje na vědeckost a řadí své publikace do vědecko-populárního žánru, přičemž 

zdůrazňuje, že jeho publikační činnost není namířena proti Ukrajině, ale proti 

nacionalistům UPA. Z tohoto důvodu je názorově sblížený s Poliščukem.233

Ve svých publikacích se Prus dopouští nelichotivých formulací proti Motykovi, 

Skaradzinskému a dokonce i Filarovi. Kritizuje revizionisty za údajné 

                                                
226 MOTYKA, G.: Problematika stosunków … Str. 173.
227 POLISZCZUK, W.: Gorzka prawda... Str. 299.
228 Úmluva o prevenci a potrestání zlocinu genocidy (8. prosince 1948), 
Dostupné na http://www.preventgenocide.org/cz/umluva.htm Poslední přístup 5. května 2010.

229 POLISZCZUK, W.: Gorzka prawda... Str. 302.
230 POLISZCZUK, W.: Legal and political assessment... Str. 135.
231 PRUS, E.: Zapomniany ataman... Str. 173.
232 MOTYKA, G.: Problematika stosunków … Str. 173.
233 ŻUPAŃSKI, A.: Droga do prawdy... Str. 83.
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podhodnocení počtů polských obětí volyňské řeže a požaduje kategorické odsouzení 

OUN(b) a UPA.234

3.3.5. Ukrajinocentristé

Ukrajinocentristé jsou jedním z dominantních proudů ukrajinské historiografie, 

čerpajících z odkazu diasporální historiografie. Ukrajinocentristické interpretace dějin 

jsou vštěpovány do oficiální historiografie a často přítomné v učebnicích dějepisu pro 

vysoké školy.

Ukrajinocentristé čerpají z odkazu ukrajinského nacionalismu a kladou důraz na 

vlastní státotvornou historii, nesoucí v sobě protiruské konotace. Vymezují se 

především vůči Rusku, kterému přisuzují obraz nepřítele, zatímco Ukrajině obraz oběti. 

Historická role UPA v ukrajinocentristickém pojetí dějin je pozitivní, protože vedla 

proti Moskvě národně-osvobozeneckou válku. Volyňská řež narušuje toto schéma 

chápání dějin ukrajinského státu. Z tohoto důvodu je volyňská řež buď bagatelizována 

nebo interpretována dle schématu, zakládajícího se na tezi o bojích za nezávislost (proti 

Polsku) a tezi o národní mstě, kde speciální úlohu hrají události z Chelmu. 

Hlavním představitelem ukrajinocentristů je Volodymyr Serhijčuk. Jeho postoj 

k volyňským událostem lze popsat jeho slovy: „Pokud jde o konflikt na Volyni a jeho 

příčiny, vžijte se do těch Ukrajinců, kteří žili [v zemi svých otců], i přišli kolonisté, a 

povídají, že zde bude [polský] stát „od moře do moře“. Serhijčuk neospravedlňuje 

činnost UPA proti Polákům. Nicméně zdůrazňuje, že UPA tak prosazovala své právo na 

stát v mezích vlastního etnografického území, nikoliv cizích. Poláci tak nesou sami vinu 

za volyňskou tragédii.235 Serhijčuk je názorový protipól Poliščuka, Siemaszko a Prusa, o 

čemž svědčí jejich vzájemná obviňování. Zatímco Serhijčuk označuje jejich zdroje za 

nehodnověrné,236 sám čelí obviňování z dezinformace, protože vedle národně-

osvobozenecké činnosti OUN(b) a UPA téměř nezmiňuje volyňskou řež.237

                                                
234 PRUS, E.: Zapomniany ataman... Str. 180-181.
235 MOTYKA, Grzegorz: Antypolska akcja OUN-UPA… Str. 143.
236 СЕРГІЙЧУК, Володимир: Дискусія. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі 
питання, т. 1–2. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой: Варшава 1998.
Str. 130.
237 POLISZCZUK, W.: Gorzka prawda... Str. str.237.
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Jednou z ukázek ukrajinocentristických publikací je učebnice dějepisu pro 

ukrajinské vysoké školy Nové dějiny Ukrajiny, 238v níž se zdůrazňuje 

národněosvobozenecký charakter činnosti UPA, spočívající v boji proti sovětským 

partyzánům, německým okupantům a také Polákům. Zemská armáda údajně jako první 

zaútočila na UPA s cílem převzít kontrolu nad bývalými východními teritorii před 

příchodem Rudé armády (už po nejkrvavějších měsících volyňské řeže, které učebnice 

nezmiňuje). Do konfliktů s UPA se zapojila též německá okupační vojska a sovětští 

partyzáni. Jednou větou učebnice zmínila utrpení civilního obyvatelstva, ale o volyňské 

řeži a jejích převážně polských obětech v kapitole nepadá ani zmínka.239 Dále je 

pozornost čtenáře odváděna na bezvýznamná fakta: v řadách UPA kromě Ukrajinců 

bojovali také Gruzíni, Arménové, Ázerbajdžánci, Tataři, Uzbekové a Lotyši, v roce 

1943 byla zorganizována konference představitelů porobených národů východní Evropy 

a  Asie. Výsledek konference údajně přinesl vytvoření tzv. Antibolševického bloku 

národů (ABN),240 čímž učebnice dějepisu vzbuzuje klamný dojem o mezinárodní 

podpoře UPA, která „důstojně sloužila ideálům svobody národů a člověka“.241 Soudě 

z textů o tom jak „UPA svolává všechny [svobody zbavené] národy Evropa a Asie“ do 

boje s bolševickým a německým imperialismem,242 ABN apelovala na západní 

Spojence. V dubnu 1946 se konala druhá konference ABN v americké okupační zóně 

Německa sotva několik měsíců po Fultonském projevu. Dle Poliščuka odrazoval 

fašistický charakter organizace západní demokracie, proto od ABN upustily.243

Tezi o národně osvobozenecké činnosti OUN(b) Mychajlo Kovaľ prezentuje 

jako snahu banderovců „depolonizovat“ Volyň, kterou si nárokovala Polská exilová 

vláda, s cílem zamezit případnému poválečnému plebiscitu. Bilance obětí na obou 

stranách prý byla „přibližně stejná“.244

Lev Šankovskyj se zastává teze o ukrajinské odvetě za události kolem Chelmu a 

příčinu konfliktu vidí na polské straně. V minulé kapitole byla podobná tvrzení 

vyvracena. 245 Navíc, pokud se dle Šankovského výbuch násilí stal v oblasti Chelmu, jak 

lze vysvětlit skutečnost, že se volyňské násilí šířilo z východu Volyně na západ (viz 

příloha č.3)? Jurij Kyryčuk vidí ve volyňských událostech přímý důsledek rozhodnutí 
                                                
238 СЛЮСАРЕНКО, А. Г., ГУСЄВ, В. І., ЛИТВИН, В. М: Новітня історія України… Str. 323.
239 Tamtéž.
240 Antibolševický blok národů (ABN), ukr. Антибільшовицький Блок Народів (АБН).
241 СЛЮСАРЕНКО, А. Г., ГУСЄВ, В. І., ЛИТВИН, В. М: Новітня історія України… Str. 324.
242 ВОЛОШИН, Р.: На шлях… Str. 21.
243 POLISZCZUK, W.: Dowody zbrodni... Str. 350.
244 KULCZYĆKYJ, Stanisław: Polska problematyka… Str. 135.
245 MOTYKA, Grzegorz: Antypolska akcja OUN-UPA… Str. 141-142.
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polského podzemí, které se nehledě na ultimátum ze strany OUN(b) rozhodlo udržet 

polské obyvatelstvo v oblasti. Dle Kyryčuka „historická a faktická spravedlnost“ byla 

na ukrajinské straně. „Obě strany si vybraly ne politické, ale fyzické řešení,“ které 

začalo 11. července 1943 (v rozporu s grafem v příloze č.6).246

Ukrajinocentristické interpretace dějin zpravidla vyvolávají negativní reakce ve 

všech výše zmíněných historiografických proudech, především kvůli vyhledávání 

skutečných příčin řeže jinde než v OUN(b) a UPA. Například Anatólii Kentij se 

vehementně zastává teze o německé a zejména sovětské taktice využívání polsko-

ukrajinského antagonismu k ovládnutí regionu.247

Publikační činnost Serhijčuka je často hodnocena jako pokračování v duchu 

diasporální série knih Litopys UPA. Obsah Litopysů je myšlenkově jednorodý, složený 

ze vzpomínek řadových svědků či členů OUN(b), agitačních materiálů, dokumentů o 

organizační  a povstalecké činností UPA atd. Nehledě na rozsah Litopysu UPA, jeho 

hodnota pro bakalářskou práci byla minimální. V kapitole, kde čtenář předpokládá najít 

hodnotné materiály ohledně volyňské řeže, naráží na zaujatá svědectví tehdejších členů 

OUN(b): „Bandy bolševických partyzánů,“ které pronikly do oblasti bez odporu Němců 

a k nimž se připojila místní „pěna“ a zločinci (v daném kontextu Poláci), neútočily na 

Němce, ale rabovaly vesnice a zabíjely „uvědomělé“ Ukrajince.248

Podle Andreje Županského Serhijčuk v interpretaci volyňských událostí zjevně 

přeceňuje polské síly, pokud jde o jejich protiukrajinské útoky, a zároveň přeceňuje síly 

UPA, pokud jde o útoky proti německé okupační vládě. Županski uvádí jako jeden 

z řady příkladů nevěrohodného Serhijčukova tvrzení slova o útoku nacionalistů v roce 

1942 na Rovno, tedy sídlo Ericha Kocha, v němž prý „hitlerovci“ byli „rozdrceni“.249

3.3.6. Ukrajinofilové

Ukrajinofilové se vymezují proti ukrajinocentristům a zároveň kritizují 

tradicionalisty. Ukrajinofilové do různé míry podporují všech šest tezí zmíněných 

v úvodu čtvrté kapitoly. 

                                                
246 MOTYKA, Grzegorz: Antypolska akcja OUN-UPA… Str. 144.
247 Tamtéž… Str. 144.
248 ВОЛОШИН, Ростислав: На шлях… Str. 19.
249 ŻUPAŃSKI, A.: Droga do prawdy... Str. 269.
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Ukrajinofilové a revizionisté sdílí interpretace první teze: radikalizace 

ukrajinského nacionalismu přímo souvisela s necitlivou menšinovou politikou Druhé 

polské republiky, proto bylo separatistické úsilí OUN na vlastním etnickém území zcela 

legitimní. Narozdíl od Poliščuka ukrajinofilové spolupráci mezi OUN(b) a Německem 

proti Polsku nehodnotí, ale soustřeďují se na sled událostí v kontextu celého 

meziválečného období.

Ihor Iljušin - dle označení Motyky „nejlépe zorientovaný“ ukrajinský historik -

nepovažuje zahájení spolupráce mezi Německem a OUN za souhlas s plány Hitlera na 

porobení Ukrajiny.250 UPA usilovala o vybudování ukrajinského státu. Vývoj 

spolupráce s Němci ukrajinofilové popisují podobně jako Filar: německá okupační 

správa neměla dostatek lidských zdrojů, proto si vytvářela policejní jednotky 

z loajálnějších Ukrajinců. Ve většině případů Ukrajinci kolaborovali, aby si zajistili 

ochranu, nikoliv však z ideologického přesvědčení.251 Filar podobně interpretuje 

polskou kolaboraci.

K roztržce mezi OUN(b) a Německem došlo v červenci 1941, když Hitler odmítl 

myšlenku samostatné Ukrajiny. OUN(b) odešla do podzemí a později ji následovala i 

ukrajinská policie. Pro německou okupační správu to znamenalo ztrátu loajálních 

policejních jednotek, které bylo třeba znovu vytvořit, tentokrát ale z Poláků.252 Poláci se 

coby nová policie začali mstít za předešlá utrpení. Polská policie Ukrajince nejen 

utlačovala, ale organizovala také provokace, např. podstrkovala do ukrajinských vesnic 

zbraně, aby tím přivolala německé represe“.253

Od začátku roku 1943 násilí stoupalo, načež UPA s pomocí přivolaných 

ukrajinských civilistů zahájila v dubnu 1943 masovou akci proti polskému obyvatelstvu. 

Cílem napadání bylo donutit Poláky opustit ukrajinské území, a tím připravit Zemskou 

armádu, polskou policii a také sovětské partyzány o sociální podporu.254 Polští civilisté 

byli také nejslabším nepřítelem, proto padli za oběť jako první. Podle Iljušyna 

zločinnost UPA spočívá právě v tom, že válčila ne proti Zemské armádě, která byla 

podřízená polské exilové vládě v Londýně, ale proti civilnímu obyvatelstvu.255 Iljušin 

                                                
250 ILJUSZYN, I.: Stosunki… Str. 185-186.
251 HRYCAK, Jarosław: Historia Ukrainy: 1772-1999: narodziny nowoczesnego narodu. Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej: Lublin 2000. Str. 235-236.
252 ОЛЬХОВСЬКИЙ, І.: Кривава Волинь... Str. 36-37.
253 ІДЗЬО, Віктор: Українська Повстанська Армія — згідно аналізу свідчень німецьких та 
радянських архівних джерел. Сполом: Львів 2005. Str. 9.
254 Tamtéž. Str. 10.
255 ILJUSZYN, I.: Stosunki… Str. 186.
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na jednu stranu odsuzuje metody vedení války UPA proti civilním Polákům,256 a na 

druhou stranu vyzývá své polské protějšky ke zdrženlivosti při přirovnávání činnosti 

UPA ke genocidě či etnické čistce, protože pro mnoho Ukrajinců UPA znamená 

národně osvobozenecké hnutí.257

Teze o sovětské taktice využívání polsko-ukrajinského antagonismu má mezi 

ukrajinofily malou podporu. Na jednu stranu uznávají, že přítomnost sovětských 

partyzánů, kteří nutili místní obyvatelstvo ke spolupráci, vyvolala protireakci Němců, 

popř. polské policie a následně odvetu OUN(b) a později UPA.258 Na druhou stranu 

nelze bez prozkoumání moskevských archivů tvrdit, že Stalin posílal partyzány na 

Volyň s cílem vyvolat krvavou lázeň. Jednoznačně lze ale říci, že sovětští partyzáni 

prováděli sabotážní činnost s cílem ztížit zásobování německých vojsk na východní 

frontě.259 V tomto duchu uvažování Jaroslav Hrycak navrhuje nahlížet na boj UPA se 

sovětskými partyzány z perspektivy velmocenské koalice Sovětského svazu, USA a 

Velké Británie. Nehledě na to, jak mezinárodní vztahy vnímala OUN(b), UPA nechtěně 

oddalovala vítězství Spojenců nad Německem.260

Ukrajinofilové se spíše přiklánějí k tezi o německé taktice využívání polsko-

ukrajinského antagonismu.261 Dramatičnost celého problému spočívala v podmínkách, 

které německá okupační správa vytvářela. Ať už běžný civilista spolupracoval s nějakou 

stranou vynuceně či dobrovolně, vždy byl vystaven riziku perzekuce ze strany opačné. 

Přitom navzájem bojujících stran bylo přinejmenším pět – UPA, německé jednotky, 

polská policie, Zemská armáda a sovětští partyzáni. Neutralita nemohla existovat. 

Stejně jako Filar se ukrajinofilové tážou, proč se ukrajinští sedláci masově 

účastnili protipolských akcí UPA. Ukrajinci usilovali o vlastní stát, který jim polský exil 

v Londýně odepřel, čímž udělal z vlastního obyvatelstva rukojmí svého chybného 

rozhodnutí. Nicméně politické rozhodnutí k masovému vraždění má bezesporu původ 

v OUN(b) a UPA. Agresivní charakter ukrajinského nacionalismu a houževnatost, 

s jakou OUN(b) a UPA prosazovaly vlastní stát, lze vysvětlit skutečností, že pod cizí 

okupací utrpělo ukrajinské obyvatelstvo v první polovině 20. století značné 

demografické ztráty. Vlastní stát byl proto vnímán jako záruka přežití národa 
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v podmínkách permanentního násilí.262 Jak poznamenal Heorhij Kasjanow, ideologii 

OUN můžeme nazývat různě: „integrálním nacionalismem“, „fašismem“, 

„totalitarismem“, ale mějme na zřeteli celoevropský kontext tehdejší konfliktní doby.263

Z toho plyne proněmecká orientace ukrajinských nacionalistů, která, podle 

Hrycaka, vycházela ze zkušeností z poklidné německé okupace po první světové válce, 

kterou roku 1919 vystřídal zmatek a krveprolití občanské války v sovětském Rusku. 

OUN(b) mohla předpokládat, že se Německo a Rusko podobně jako za první světové 

války navzájem vyčerpají a o osudu Evropy budou rozhodovat západní spojenci 

Polska.264 V této souvislosti OUN oslabovala „polský element“ s cílem vyhnout se 

stejné situaci jako z dob první světové války, kdy se Polsko udrželo na ukrajinském 

etnografickém území opírajíc se o polskou menšinu.

3.3.7. Východoslovanský proud a ruská historiografie

Ruská historiografie si je v případě volyňské řeže názorově blízká s polskými 

tradicionalisty. Na základě přečtení publikace „Zapomenuta genocida“ od autorů 

Aleksandra Djukova, Oksany Petruševyč a Jurija Ševcova lze tvrdit, že faktografická 

základna a sled událostí je podobný jako u Motyky, Poliščuka a Filara. Rozdílnost 

interpretací spočívá v pozitivním chápání úlohy sovětských partyzánů. Celkově se 

vytváří dojem polsko-sovětské spolupráce proti UPA. Djukov hodnotí OUN(b) a UPA 

jako dobře zorganizované struktury, jejichž strategie však byla často neadekvátní rychle 

se měnícím reáliím. Publikace obsahuje řadu otřesných svědectví z ukrajinských 

archivů, kde ukrajinští nacionalisté figurují v roli vrahů a loupežníků a polští civilisté 

v roli obětí. Dmytro Kľačkivskyj je označován za vykonavatele volyňské řeže,265 která 

je přirovnána k etnické čistce Srbů ustašovci.266

Dle Jurija Ševcova oddálila UPA vítězství nad Německem o jeden rok. Je to 

odvážné tvrzení, které se zakládá na analýze úspěšné vojenské operace Bagration

(červen–srpen 1944), kdy partyzánská diverzní činnost značně urychlila vítězství 

sovětských vojsk nad skupinou armád Střed. V létě 1943 UPA vázala vojenské síly o 
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počtu 50 tisíc partyzánů, kteří měli dle plánu vyřadit z provozu železniční infrastrukturu 

spojující ropná pole Temešváru a Drohobyče s tankovými armádami na východní 

frontě. Ševcov tvrdí, že kdyby UPA nestála v cestě partyzánům, sovětská vojska by 

neutrpěla porážku v bitvě u Charkova a ke Kurské tankové bitvě by nikdy nedošlo. 

Z toho se dá předpokládat, že by ke konci roku 1943 východní fronta byla u 

německých hranic.267

3.4. Shrnutí

Z druhé kapitoly plyne, že národně osvobozenecká činnost OUN(b) a UPA měla 

svou pozitivní i negativní stranu. Avšak diasporální a ukrajinocentristický 

historiografický proud negativní stranu jasně přehlíží a zdůrazňuje pozitivní. 

Ukrajinocentristické pohledy tak výrazně kontrastují na pozadí tradicionalistických, 

revizionistických a také ukrajinofilských pohledů. Ukrajinocentristé s 

určitými výhradami přiznávají fakt volyňské řeže, ale odmítají uznat skutečný rozsah 

tragického konfliktu, hlavně co se týče počtu obětí. Obhajováním pozitivní historické 

role OUN(b) a UPA se vytváří vazba mezi současným ukrajinským státem a 

ukrajinským nacionalismem.

Tradicionalistický proud nezpochybňuje národně osvobozenecké úsilí OUN(b) a 

UPA, ale na druhou stranu odmítá pozitivní reflexi banderovců. Důvodem je právě 

rozsah tragického konfliktu, který nacionalisté způsobili. Názorový protipól

diasporálního a ukrajinocentristického pohledu vytváří volyňský rodák Viktor Poliščuk 

žijící v Kanadě. Ten ve svých publikacích kategoricky odsuzuje činnost OUN(b) a 

UPA. Odmítá, aby příznivci OUN(b) a UPA vystupovali jménem celého ukrajinského 

národu a státu. V tomto bodě můžeme s Poličukem souhlasit minimálně z toho důvodu, 

že skutečná historická vazba mezi OUN(b) a Ukrajinou existuje pouze v některých 

regionech západní Ukrajiny. Historickou vinu za volyňskou řež Poliščuk přisuzuje 

OUN(b) a UPA. Banderovci jsou vinni nejenom před polským národem, ale i 

ukrajinským národem, protože hanobí jeho čest. Ukrajinocentristé reagují odmítavě, 
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považují zmíněné postoje za nereprezentativní a samotného Poliščuka řadí mezi 

nepřátele ukrajinské nezávislosti.268

Vzhledem k odlišnému chápání role OUN(b) a UPA, jednak ze strany 

diasporálního a ukrajinocentristického proudu a jednak ze strany proudu 

tradicionalistického, není historické porozumění mezí Ukrajinou a Polskem možné. 

V této souvislosti má historická diskuze tendenci přecházet ke geopolitickým úvahám o 

nezbytnosti polsko-ukrajinského porozumění, nehledě na historické křivdy a rozdílné 

interpretace volyňských událostí. Právě revizionistický a ukrajinofilský proud vytváří 

interpretaci volyňských událostí, která nenarušuje pozitivní chápání současného polsko-

ukrajinského spojenectví. Tím netvrdím, že revisionisté a ukrajinofilové přizpůsobují 

své historické interpretace politickým požadavkům. Nicméně, jak jsem již naznačil 

v první kapitole, politické elity Polska a Ukrajiny by uvítaly historiografickou 

interpretaci, která by splňovala dvě protichůdná kritéria: přiznávala vinu OUN(b) a 

UPA ve volyňských událostech a nezpochybňovala pozitivní historický význam 

OUN(b) a UPA v ukrajinské státotvorné tradici. Avšak jednalo by se o jakýsi 

historiografický kompromis, který by se nezakládal na historické pravdě.

4. Závěr: Jaký je podíl viny OUN(b) a UPA na volyňské řeži?

Otázka historické viny OUN(b) a UPA na volyňských událostech do značné 

míry souvisí s ideologií nacionalistů. Hlavním ideologickým cílem OUN(b) bylo 

obnovení ukrajinské státnosti, jež měla krátké trvání v podobě UNR a ZUNR. Ideologie 

OUN(b) se zakládala na doktríně integrálního nacionalismu Dmytra Doncova a 

předpokládala vytvoření ukrajinského fašistického státu. Vzhledem k násilné povaze 

tehdejších okolností, ideologie OUN(b) považovala hrubou sílu za nejefektivnější 

nástroj k obnovení ukrajinské státnosti.

Doktrína Doncova zkrachovala v momentě roztržky s Německem – jediným 

spojencem, bez kterého byl konečný cíl získání nezávislosti mimo dosah vojenských 

možností OUN(b). Činnost nacionalistů však i nadále směřovala k realizaci hlavního 

cíle za použití hrubé síly, o čemž svědčí vytvoření UPA. Taktika OUN(b) vycházela ze 

scénáře po první světové válce, kdy vzájemné sovětsko-německé oslabení umožnilo 

                                                
268 ІСАЄВИЧ, Ярослав: Дискусія. In: КУЧЕРЕПА, Микола (ed.): Україна–Польща: важкі питання,
т. 1–2. Об'єднання українців у Польші, Світовий союз Армії Крайовой: Варшава 1998. Str. 125.
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vznik Polska, které si nárokovalo ukrajinské etnografické území. Násilný odsun 

polského obyvatelstva měl předejít vzniku polských územních nároků. Rozhodnutí o 

realizaci plánů na odsun Poláků mělo původ v OUN(b) a UPA, ale nemělo podporu 

všech jejích členů. Vinou níže uvedených okolností odsun Poláků získal rysy genocidy.

Volyňských událostí se účastnilo ukrajinské obyvatelstvo. Za motiv násilnému 

chování posloužila negativní zkušenost se sociální nerovností meziválečného období. 

Ovlivnění propagandou OUN(b) sedláci vraždili a rabovali pod záminkou boje za 

nezávislost. Historici zdůrazňují, že etnické a národnostní motivy hrály malou roli. 

Ukrajinci na Volyni byli národnostně málo uvědomělí, často uzavírali s Poláky 

manželství a na základě blízkých vztahů či lidské solidarity zachránili mnohé životy.

Radikálnost řešení o odsunu polského obyvatelstva byla do jisté míry dána 

nekompromisním postojem Polské exilové vlády ohledně poválečného statutu Haliče a 

Volyně. Avšak exilová vláda neměla přímý vliv na situaci. 

Rozsah tragických událostí byl do značné míry dán německou a sovětskou 

vojenskou přítomností. Obě válčící strany využívaly místní ukrajinské a polské 

obyvatelstvo k dosažení vlastních vojensko-strategických cílů. 

5. Resumé

The historical guilt of OUN (b) and UPA for the Massacres of Poles in Volhynia

is linked to the ideology which aimed at the restoration of Ukrainian statehood. 

Ideology of OUN (b) was based on the Dmytro Doncov’s doctrine of integral 

nationalism and assumed a Ukrainian fascist state. Given the violent nature of the 

contemporary circumstances the ideology of OUN (b) considered that brute force as the 

most effective tool for the restoration of Ukrainian statehood. 

Doncov’s doctrine was undermined when OUN(b) split from Nazi Germany the 

only militarily powerful ally, without whom the ultimate goal of independence was 

unattainable. The efforts of the nationalist movement continued with the use of brute 

force by the establishment of the UPA. Tactics of OUN (b) leadership was based on the 

post-World War I scenario, when Germany and Russia were weakened states. This 

created the conditions for the re-emergence of Poland and its claims for Ukrainian 

ethnographic territory. To prevent Poland's territorial claims, a violent displacement of 

Poles took place. The decision for displacement was made by OUN (b)’s and UPA’s 

leadership, without the support of all its members. Owing to the following 

circumstances, the displacement of the Polish population had features of genocide. 
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Ukrainian population broadly participated in the Volhynian events. The violent 

behavior was motivated by the negative experience of social inequality during the 

interwar period. Under the influence of OUN (b)’s propaganda, Ukrainian peasants 

murdered and looted in Polish settlements on the pretext that their struggle was for 

independence. Historians point out that ethnic and national hatred played a small role, 

due to the low national consciousness of Ukrainian population in Volhynia. Also due to 

the many mixed marriages and close relations to Poles, many Ukrainians participated in 

saving Poles’ lives.

The extreme decision for the displacement of the Polish population to some 

extent, came from the uncompromising stance of the Polish government in exile on the 

postwar status of Galicia and Volhynia. The exiled state officials had little influence on 

the course of Volhynian events. 

The extent of the tragic events was also dependant on both German and the 

Soviet military activity in the region. Both sides, struggling for the influence in 

Volhynia, used the Ukrainian and Polish population for their own military-strategic 

objectives.
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Příloha č. 3: Průběh šíření útoků proti Polákům (mapa).

V okresu Horochow, Kowel a Wlodziemier Wolyński proběhly nejbrutálnější vraždy za 
přímé účasti ukrajinských sedláků. 

Příloha č. 4: Vojenské rozložení hlavních sil UPA, německých jednotek a 

sovětských partyzánů v červenci až prosinci 1943 (mapa).
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Příloha č. 5: Demografické složení obyvatelstva na Volyni (diagram).
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včetně Čechů 
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Graf zobrazuje národnostní složení volyňského obyvatelstva: 
celkové obyvatelstvo Volyně – 2085,6 tis. lidi, 276,5 tis. ve městech a 1809 
na vesnici (13,3% a 86,7%), Ukrajinci (1417tis.) 68 % (z nich 97 % žilo na 
venkově), Poláci (346 tis.) 16,6% (z nich 80% žilo na venkově), Židé 
9,85%, Němci 2,25%, Rusové 1,13%, zbytek včetně Čechů 2,17%.
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Příloha č. 6: Zničená polská osídlení na Volyni v roce 1943 (graf).
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(Na základě materiálů Czesława Piotrowského Zniszone i zapomniane osiedla polskie i kościoły na Wołyniu)

Zdroj: FILAR, Władysław: Wydarzenia wołyńskie 1939-1944: w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania.
Wydawn. Adam Marszałek: Toruń 2008. Str. 398.

Příloha č. 7: Přibližný odhad demografických ztrát polského obyvatelstva (diagram).
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