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możliwość urzeczywistnienia dobra i zła, jako zasada twórczości, eschatologiczny 
wymiar wolności).  

W drugiej części swojego dzieła Autor zajmuje się złożonym tematem kultury, 
której nadaje imię „wspólnego dzieła” ludzkości. Nieustannie odsyła czytelnika do 
horyzontów ostateczności, w podtytule „Kultura a rozwój cywilizacji” próbuje 
rozwiązać odwieczny spór o naturę zła i śmierci. Na kolejnych stronach próbuje 
odsłonić możliwości, które według rosyjskich myślicieli prowadzą do przezwycię-
żenia wrogości poprzez braterstwo. Jakkolwiek w aspekcie historycznym może 
ono (braterstwo) kojarzyć się z rewolucją francuską, to dla czytelników z kręgu 
środkowo- i wschodnioeuropejskiego narzuca wspomnienia z czasów totalitar-
nych. Jest to jednak skojarzenie mylne, intelektualiści rosyjscy obalają pojęcie 
„braterstwa” wypaczone przez socjalistów i komunistów. Zwłaszcza Dostojewski 
przedstawia własną koncepcję, w której „ludzie nie zechcieli zjednoczyć się w 
Chrystusie i dlatego zostają zmuszeni, by zjednoczyć się w antychryście” (N. 
Bierdiajew). W tej perspektywie Alexeev umieszcza wyniki swoich badań do-
tyczących kultury jako objawienia bogoczłowieczeństwa. Ukazuje wstępujący 
kierunek dziejów ludzkości, a bogoczłowieczeństwo czyni jej ostatecznym celem 
oraz nawiązuje do znanego w okresie patrystycznym, a później zaniechanego po-
jęcia „epoki Ducha Świętego”. 

Ostatni rozdział „Kultura jako przygotowanie Paruzji” stanowi próbę syntety-
cznego ujęcia problemtyki eschatologii rosyjskich myślicieli XIX–XX w. Podsta-
wowa trudność w dokonaniu takiej syntezy polega na prawie całkowitej niemoż-
ności rozdzielenia człowieka jako twórcy kultury od jego wytworów. Autor sta-
wia ważne pytania: „Czy kultura podzieli z człowiekiem jego wieczność albo po-
tępienie? A może będzie stanowić dla niego szansę zbawienia?” (s. 152). Odpo-
wiedzi na te pytania odnajdujemy, odbywając z Autorem wspólną drogę od 
stwierdzenia, iż człowiek jest mikrokosmosem (św. Jan z Damaszku) czy „małym 
Bogiem” (św. Grzegorz z Nyssy) poprzez paschalny wymiar ludzkiej działalno-
ści, a na panoramicznym obrazie kultury naszkicowanym według objawienia św. 
Jana skończywszy. 

Ks. A. Alexeev dokonał w swojej pracy niezwykle trudnego dzieła, a miano-
wicie wyprowadzenia pełnej wizji, ujętego w temacie problemu na podstawie lite-
ratury pełnej metafor, symboliki, ukrytych znaczeń. Bardzo ważne to dla czytel-
nika, który porusza się na poziomie „znaczeń pierwszych” (C. K. Norwid). Mło-
dy lingwista swobodnie porusza się w tworzywie językowym. Czyni to w sposób 
w pełni profesjonalny, często umieszczając w tekście prawdziwe „perły”. Co nie-
zwykle istotne, mówiąc o ostatecznym sensie kultury, nie zapomina o niezby-
walnej prawdzie, iż jej twórcą jest człowiek. Takie połączenie eschatologii z an-
tropologią sprawia, iż pytanie o los kultury staje się pytaniem o los samego czło-
wieka. Przyjmując za Alexeevem koncepcję kultury jako działania prowadzącego 
do przebóstwienia człowieka, czytelnik otrzymuje w darze słowa św. Makarego: 
„Jeżeli jesteś czysty, niebo jest w tobie i wewnątrz siebie zobaczysz światło, anio-
łów i Pana samego” (s. 195).  

 
Ks. Wiesław Hudek 
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S. J a s t r z ę b s k i, KRESY WSCHODNIE WE KRWI. RZECZ O POLSKIEJ 
SAMOOBRONIE, Wrocław 2001, 176 s. 

W 2001 r. nakładem wydawnictwa „Nortom” ukazała się książka Stanisława 
Jastrzębskiego pt. Kresy wschodnie we krwi. Rzecz o polskiej samoobronie. Jest 
to pierwsza od zakończenia II wojny światowej zwarta publikacja poświęcona 
żołnierzom polskiej samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, prze-
mianowanych wiosną 1944 r., na żądanie wojskowych władz sowieckich, na Is-
triebitielnyje Bataliony (IB). W pracy autor przedstawia także okoliczności, które 
doprowadziły do powstania polskich jednostek samoobrony.  

Nie da się zrozumieć tragedii Polaków na Kresach Wschodnich bez znajomo-
ści historii nacjonalizmu ukraińskiego. Głównym twórcą ukraińskiego nacjonali-
zmu był Dmytro Doncow, głoszący ideologię zemsty, nienawiści i bezwzględno-
ści. Swoją nieludzką doktrynę wyłożył on w gruntownej pracy Nacjonalizm, która 
została wydana w 1926 r. Zawierała ona dalekosiężny program dla nacjonalizmu 
ukraińskiego. Wkrótce po jej powstaniu pojawiły się w wielu państwach hasła 
skierowane do mieszkających tam Rusinów-Ukraińców: „Nie zawahasz się po-
pełnić największej zbrodni, kiedy tego wymagać będzie dobro sprawy”. Od chwili 
powstania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) na jej czele stał Ewhen 
Konowalec, a po jego zamordowaniu stanowisko to objął Andrij Melnyk. Pod je-
go kierownictwem OUN zapoczątkowała krwawą historię państwowości ukraiń-
skiej pod hasłem: „Zdobędziesz państwo ukraińskie lub zginiesz w walce o nie”. 
W lutym 1939 r. w OUN dokonał się rozłam na dwie frakcje: melnykowców i 
banderowców. Obie posiadały ten sam cel – utworzenie Samostijnej Ukrainy. By-
ła jeszcze trzecia partia, tzw. bulbowcy, na czele z tarasem Borowciem--„Bulbą”, 
który był twórcą Siczy Poleskiej i pierwszej Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA). 

Już w chwili wybuchu wojny Niemiec z ZSRR w 1941 r. OUN przystąpiła do 
otwartej walki. S. Bandera w porozumieniu z metropolitą Andrzejem Szeptyckim 
we Lwowie 30 VI 1941 r. proklamował powstanie niepodległej Ukrainy. Niemcy 
jednak aresztowali twórców tego państwa. W 1943 r. melnykowcy i bulbowcy 
wraz z UPA zostali podporządkowani banderowcom. Samozwańczym przywódcą 
UPA został Roman Suchewycz. Organizacja ta od samego początku aż do końca 
swego istnienia nastawiona była na mordowanie bezbronnych, a walki z nią były 
ratowaniem się przed zagładą.  

Z chwilą powstania UPA, na całym Wołyniu rozpoczęła się na szeroką skalę 
depolonizacja. Likwidacja ludności polskiej w 1943 r. na kresach rozpoczęła się 
od wprowadzenia hasła-powitania: „Smert Lacham” i odpowiedzi: „Sława Ukra-
inie”. Skutki tych działań są tragiczne: kilkaset tysięcy zamordowanych Polaków 
i Żydów oraz około 36 tys. Ukraińców (s. 15–28). 

Autor ukazuje w pracy także tragizm życia pod okupacją sowiecką w latach 
1939–1941. Po zajęciu wschodnich terenów Polski przez Armię Czerwoną rozpo-
częła się gehenna Polaków i innych narodowości zamieszkujących to terytorium. 
W 1939 r. szczególnym postrachem dla polskich mieszkańców kresów była także 
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samozwańcza ukraińska milicja. Bojówki te prowadziły wszelkiego rodzaju akcje 
przeciw ludności polskiej (s. 28–34). 

W czerwcu 1941 r. Niemcy bez wypowiedzenia wojny uderzyły niespodzie-
wanie na ZSRR. Od tej chwili rozpoczął się nowy tragiczny okres dla żyjących na 
Kresach Wschodnich Polaków. W latach 1941–1944 ludność polska znalazła się 
w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nacjonaliści ukraińscy przystąpili do rea-
lizacji swoich zbrodniczych planów. Polaków mordowały nie tylko oddziały UPA 
i wspomagająca je dywizja SS „Galizien”, lecz także oddziały melnykowców 
i bulbowców. W krótkim czasie szowinizm ukraiński zaczął przybierać rozmiary 
ludobójstwa.  

Polska ludność cywilna na kresach była początkowo bezbronna wobec nara-
stającego niebezpieczeństwa. Otrząśnięto się jednak dość szybko i zaczęto orga-
nizować stałe Oddziały Polskiej Samoobrony (OPS). Pierwsze placówki tej orga-
nizacji zaczęły pojawiać się pod koniec 1942 r. w północnych rejonach Wołynia i 
przylegającego do nich południowego Polesia. Najsłynniejszym punktem samo-
obrony była wieś Przebraże na Wołyniu, w której schronienie znalazło dwa-
dzieścia pięć tysięcy ludzi. Nigdy nie została zdobyta przez UPA. Gdy bandyci 
nie byli zdolni do opanowania większych polskich skupisk, udawali się po pomoc 
do SS „Galizien”. Przed nią dla polskich punktów samoobrony nie było już ra-
tunku. SS „Galizien” najpotworniej zapisała się w Hucie Pieniackiej, wiosce w 
Galicji Wschodniej, mającej doskonale zorganizowaną samoobronę. Dnia 28 II 
1944 r. mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali zmasakrowani. Podobny los spotkał 
mieszkańców Huty Stepańskiej i wielu innych. 

W 1944 r. front rosyjsko-niemiecki ustawicznie przesuwał się na zachód. 
Wraz z ponownym wkroczeniem Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie Polacy 
zostali poddani terrorowi i prześladowaniom. Ludowy Komisariat Spraw We-
wnętrznych (NKWD) z ogromną determinacją starał się zniszczyć wszystkie pol-
skie organizacje z okresu okupacji niemieckiej.  

Jastrzębski wskazuje, że wraz z odejściem okupanta niemieckiego zagrożenie 
ze strony UPA wcale nie zmalało, a wręcz przeciwnie – w obliczu zbliżających 
się Rosjan jeszcze bardziej wzmogła się agresywność nacjonalistów ukraińskich. 
Na polecenie wielu komendantów miejscowych jednostek milicji rosyjskiej roz-
brojono dużą część polskich placówek samoobrony, powstałych w okresie okupa-
cji niemieckiej. Władze rosyjskie początkowo tolerowały terror rozpętany przez 
UPA, gdyż rozwiązywało to problem etniczny tych ziem. Jednak banderowcy nie 
tylko mordowali Polaków, lecz także napadali na mniejsze oddziały Armii Czer-
wonej i posterunki milicji. Szczególnego rozgłosu nabrało zamordowanie 15 IV 
1944 r. dowódcy I Frontu Ukraińskiego, gen. M. Watutina. To wydarzenie stało 
się sygnałem do podjęcia przez władze sowieckie zdecydowanych posunięć wobec 
UPA. Na ukrócenie bandyckiej działalności ukraińskich nacjonalistów Sowietom 
brakowało wojska. To zmusiło ich do zmiany stosunku do Polaków. Wojskowe 
Komendy Uzupełnień, za zgodą NKWD, rozpoczęły powoływanie mężczyzn do 
Istriebitielnych Batalionów (IB). Dowództwo rosyjskie zalegalizowało także ist-
niejące oddziały polskiej samoobrony z okresu okupacji niemieckiej. Faktycznie 
żołnierzami tych batalionów była w większości małoletnia młodzież z naboru, w 
wieku 16–18 lat oraz ochotnicy 14–15-letni chłopcy. Samoobrona IB funkcjono-
wała na Kresach mniej więcej od początku 1944 do połowy 1946 r., wyłącznie na 
terenie województw: wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskie-
go. Bataliony te zwalczały oddziały ukraińskich nacjonalistów i niemieckich nie-
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dobitków. Złożone były wyłącznie z Polaków. Nie miały one nic wspólnego z ro-
syjską organizacją o tej samej nazwie, utworzoną w województwach północno-
wschodnich.  

Jastrzębski odrzuca wszelkie oskarżenia pod adresem członków IB o współ-
pracę z NKWD. Twierdzi, że stawiają je najczęściej nacjonaliści ukraińscy lub ci, 
którzy nie znają realiów okupacji sowieckiej oraz totalnego zagrożenia ludności 
polskiej ze strony Ukraińców na południowo-wschodnich ziemiach II Rze-
czypospolitej. Była to jedyna możliwość obrony przed bandami UPA. Gdyby nie 
IB, zginęłoby o wiele więcej bezbronnych Polaków. Żołnierze Istriebitielnych Ba-
talionów nigdy nie byli funkcjonariuszami ani wojskiem NKWD (s. 58–94). 

W ostatniej części swojej pracy autor przedstawia relacje żołnierzy IB. Wyła-
nia się z nich tragizm małoletnich wówczas ludzi, którzy brali udział w walkach z 
banderowcami na Kresach w czasie II wojny światowej w obronie cywilnej lud-
ności. Wspomnienia te oddają dramat polskiej ludności na ziemi kresowej, doku-
mentując jednocześnie autentyczne ludobójstwo (s. 97–148). 

Pomimo niewątpliwych walorów praca ta zawiera także tezy, z którymi trudno 
się zgodzić. Autor uważa, że metropolita A. Szeptycki, duchowy przywódca 
Ukraińców galicyjskich, zdradził swoją narodową tożsamość (s. 44). Takie 
stwierdzenie jest jednak nieporozumieniem.  

Choć rodzice Romana Szeptyckiego (imię zakonne Andrzej) byli Polakami, 
a ze strony matki był wnukiem Aleksandra Fredry 

13, to jednak metropolita po-
chodził z rodziny, która wydała trzech lwowskich biskupów greckokatolickich; 
dwóch z nich było tytularnymi metropolitami Kijowa 

14. Motywy zmiany obrząd-
ku wyjaśnił s. Marii Kryście (w świecie Zofii Szembek) spokrewnionej z metro-
politą przez swoją matkę Marię Szembek, bratanicę Zofii Szeptyckiej 

15. Gdy za-
pytała swego wuja czy się uważa za Polaka czy Rusina, odpowiedział, że kocha 
Polskę, polską literaturę, ale mowa ludu, wśród którego wzrastał, stała się jego 
mową, pieśń jego stała się jego pieśnią. Powiedział, że jest trochę, jak św. Paweł, 
Żydem dla Żydów, Grekiem dla Greków 

16.  
Problem patriotyzmu bardzo jasno wyjaśnił w liście z 11 V 1908 r.17 Stwier-

dził w nim, że jego narodowe postępowanie było zawsze konsekwencją chrześci-
jańskich zasad, jakie wyznawali jego przodkowie. Wyznał w nim, że kochając 
Polskę i Polaków, od dzieciństwa bardziej kochał Ruś i Rusinów; w imię tego pa-
triotyzmu i zasady, która Polskę, Ruś, Litwę – Litwinów, Rusinów i Polaków – 
uważała od długich stuleci za trzy bratnie i równe narody.  

Jest prawdą, że abp A. Szeptycki witał w 1941 r. armię hitlerowską (s. 44), 
lecz stosunkowo szybko zorientował się, że jest w błędzie. Już w grudniu 1941 r. 

—————— 
 13 E. P r u s, Władyka świętojurski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865–1944), 
Warszawa 1985, s. 7–10. 
 14 R. T o r z e c k i, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989, s. 385. 
 15 A. Z i ę b a, Sister Maria Krysta Szembek and her Memoir, „Harvard Ukrainian Studies” 
1991, 15, nr 1/2, s. 88. 
 16 Z. S z e m b e k, Wspomnienie o metropolicie Andrzeju Romanie Szeptyckim spisane dla 
dzieci i wnuków mej ukochanej siostry Jadwigi Szeptyckiej, „Harvard Ukrainian Studies” 1991, 
15, nr 1/2, s. 108, 127–128. 
 17 Лист митр. Андрея Шептицького про христянський патріотизм, 11 V 1908, [w:] Ми-
трополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Документи і матеріали 1899–1944, 
т. II: Церква і суспілне питання, ч. II: Листування, ред. А. Кравчук Львів 1999, s. 581–582.  
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potępił systemy władzy niezgodne z zasadami chrześcijańskimi 
18. Ponadto w li-

ście do papieża Piusa XII napisał, że reżim niemiecki przewyższał swym złem 
system bolszewicki 

19.  
Trudno także zgodzić się ze stwierdzeniem Jastrzębskiego, jakoby A. Szeptyc-

ki błogosławił Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (s. 40).  
Metropolita publicznie występował przeciwko terrorowi, zwłaszcza w jego 

krwawej formie, a szczególnie, gdy uderzał w działaczy ruchu narodowego 
20. 25 

VII 1934 r.21 przez członka OUN, Michała Cara, został zamordowany dyrektor 
ukraińskiego gimnazjum i dyrektor Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
Iwan Babij 

22. Zabójstwo tego zasłużonego działacza było poważnym błędem poli-
tycznym 

23 Szeptycki zwrócił się do przywódców OUN w bardzo ostrych słowach. 
Stwierdził, że jeśli będą mordować wszystkich sprzeciwiających się ich działalno-
ści, to będą musieli zabić wszystkich nauczycieli i profesorów 

24.  
Autor zarzucił Szeptyckiemu brak stanowczej reakcji na morderstwa, jakich 

UPA dopuszczało się na Polakach i Żydach (s. 40). Stanowisko metropolity wo-
bec dramatycznych wydarzeń polsko-ukraińskich było czasami niezrozumiałe. 
Gdy Ukraińcy zaczęli pod koniec 1942 r. zabijać Polaków, polskie władze kon-
spiracyjne zwróciły się do Szeptyckiego z prośbą, by powstrzymał falę ludobój-
stwa. Metropolita nie wydał jednak żadnego listu pasterskiego piętnującego takie 
postępowanie 

25. Nie można mu jednak zarzucić popierania zabijania Polaków. 
Wydał wiele listów, w których bardzo ostro potępiał mordowanie ludzi 

26. 
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—————— 
 18 R. T o r z e c k i, Kwestia ukraińska w Polsce..., s. 389. 
 19 A. S z e p t y c k i, List do Piusa XII, 29–31 VIII 1942 r., „Znak” 1988, 40, nr 9, s. 64–68. 
 20 R. T o r z e c k i, Kwestia ukraińska w Polsce..., s. 238, 388.  
 21 A. C h o j n o w s k i, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–
1939, Wrocław 1979, s. 202. 
 22 Przemówienie J. E. bpa Buczki nad grobem Iwana Babija, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 
1934, 3, nr 31, s. 3–4. 
 23 T. O l s z a ń s k i, Historia Ukrainy XX w., Warszawa [b.r.], s. 150–151. 
 24 З нагоди вбивства бл. П. Директора І. Бабія, 1934 р., [w:] Митрополит Андрей Шеп-
тицький, Твори-Оperа (морально-пасторальні), Рим 1983, s. 30.  
 25 A. K o r m a n, Piąte przykazanie Boskie: Nie zabijaj. Nieukarane ludobójstwo dokonane 
przez ukraińskich szowinistów w latach 1939–1945, Londyn 1990, s. 17. 
 26 Nie zabijaj, 21 XI 1942 r., „Znak” 1988, 40, nr 9(400), s. 68–74; List pasterski do ducho-
wieństwa i wiernych, 10 VIII 1943 r.; tamże, s. 74–78; Про милосердя. Послання до духовен-
ства i вірних, червень 1942, [w:] Письма-послання митрополита Андрея Шептицького з 
часів німецької окупації, ч. 2, изд. М. Гринчишин, Yorkton, Sask 1969, s. 165–182. 


