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Agnieszka Korniejenko

Pomarańczowa rewolucja widziana oczami Polaków

Od listopada 2004 r. przymiotnik „pomarańczowy” nabrał zupełnie nowego 
znaczenia – politycznego, tracąc swoją kolorystyczną niewinność. Przypo-

mnę, że wedle oficjalnych oświadczeń polityków Naszej Ukrainy pomarańczowa 
symbolika rewolucji posiada swojego właściciela – Mykołę Katerynczuka, któ-
ry swoje prawa przekazał notarialnie synowi Wiktora Juszczenki, Andrijowi1. 
Tak wynikałoby z oświadczeń składanych prasie przy okazji dziennikarskich 
pytań o dochody osobiste najstarszego syna prezydenta, który okazał się być 
ekscentrycznym nababem, traktującym ukraińskie prawo z właściwą swojemu 
młodemu wiekowi nonszalancją. Kolorystyczna oprawa ukraińskiej rewolucji 
dała początek licznym analogiom – w pierwszym rzędzie dotyczącym różowej 
gruzińskiej rewolucji, która wszak pierwotnie była rewolucją róż. Dziennikar-
skie wahania między atrybutyką kwietną (niezakończona rewolucją tulipanów 
w Kirgistanie) a kolorystyczną (oczekiwana druga pomarańczowa rewolucja 
w Azerbejdżanie) jak dotąd nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, jednak z dużym 
prawdopodobieństwem należy przypuszczać, że kolejne przewroty w byłych 
republikach sowieckich nie uwolnią się od florystyczno-malarskiej onomasty-
ki. Co ciekawe, wszystkie te zaistniałe już lub dopiero wyczekiwane przewro-
ty polityczne zbiorczą nazwę zaczerpnęły z zupełnie innego źródła – protestu 
w czeskiej Pradze, który wyniósł do władzy Vaclava Havla – tym sposobem na 
ekranach polskiej telewizji publicznej mogliśmy obejrzeć serial dokumentalny 
pn. Śladami aksamitnych rewolucji XXI w.
Świadectwa Polaków, którzy komentowali pomarańczowe wydarzenia można 

by podzielić na takie, które pochodzą z ust osób stojących przez dłuższy czas na 
ukraińskich placach, ale przede wszystkim na kijowskim Majdanie Niezależno-
ści oraz na te, które były efektem analiz robionych z dalszej perspektywy, najczę-
ściej Warszawy. Jedne i drugie, może z wyjątkiem jednej oryginalnej krakow-
skiej profesor socjologii, której nazwisko miłosiernie tutaj pominę, odznaczały 
się ogromnym entuzjazmem trochę kłócącym się postawą chłodnego analityka 
politycznego czy bezstronnego dziennikarza. Jednak, co także warto zauwa-
żyć, w tamtym kontekście ani analitycy, ani dziennikarze nie spotykali się z za-
rzutami stronniczości czy nadmiernej emocjonalności. Dziennikarze TVN 24, 
która po 21 listopada 2004 r. relacjonowała prawie non stop z kijowskiego Maj-
danu wydarzenia, prześcigali się w entuzjazmie i widać było, że w ciągu tygo-
dnia przechodzą przyspieszony kurs „ukrainizacji”. Przestali rusyfikować albo 

1 Ł. A d a m s k i, Syn Juszczenki został właścicielem pomarańczowej rewolucji, „Gazeta Wybor-
cza”, 3 VIII 2005. 
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spolszczać ukraińskie imiona i nazwiska, nauczyli się poprawnie wymawiać 
nazwy ulic i miast ukraińskich, nawet po pierwszych wahaniach przypomnieli 
sobie stare polskie słowo „majdan”, które w pierwszych komentarzach przera-
biali na „plac”. Jedynie uparci komentatorzy „Gazety Wyborczej” czy tygodnika 
„Ozon” z Petra Poroszenki robili Piotra Paraszenka, a z Bloku Julii Tymoszenko 
„Bat’kiwszczyna” językowy nowotwór Bi Jut. Jednocześnie ta sama „Gazeta 
Wyborcza” piórem Marcina Bosackiego, Marcina Wojciechowskiego czy Bar-
tłomieja Sienkiewicza publikowała kapitalne analizy i odsłaniała kulisy pol-
skiego udziału w pomarańczowej rewolucji. Udziału, dodajmy w tym miejscu, 
bardzo licznego, bezpośredniego i wartego odnotowania w dwóch wariantach: 
oddolnego pospolitego ruszenia oraz odgórnego politycznego zaangażowania, 
którego skutki Polska w stosunkach międzynarodowych odczuwa do dzisiaj. 

Polskie pospolite ruszenie na Ukrainę
Udział entuzjastów i zwykłych polskich obywateli odbywał się dwutorowo: 

z jednej strony pojechali na Ukrainę młodzi ludzie, dla których tego typu zryw 
obywatelski był pierwszym w życiu doświadczeniem wolnościowym, bo uro-
dzili się na tyle późno, aby nie pamiętać ani stanu wojennego, ani tym bardziej 
polskiego Sierpnia. Dla nich udział w ukraińskich wydarzeniach związany był 
ze swego rodzaju romantycznym porywem serca, a wielu z nich wiązało swoją 
obecność na ukraińskich ulicach z tęsknotą za wspólnym przeżyciem pokolenio-
wym, którego w Polsce autorami byli ich rodzice. Z drugiej strony, swój akces 
do udziału w misjach obserwacyjnych zgłosili także wolontariusze skupieni wo-
kół partii politycznych: najgłośniejszą z takich inicjatyw była misja zorganizo-
wana przez Prawo i Sprawiedliwość, która wynajęła autobusy i zawiozła swoją 
młodzieżówkę na Ukrainę. Na wyróżnienie zasługują „kibice”, zorganizowani 
w duże grupy – takie jak na przykład Inicjatywa Studencka Wolna Ukraina, 
która zorganizowała wyjazd ponad tysiąca obserwatorów, opublikowała wła-
sny raport, a dziś wcale nie umarła, ale przeniosła swoją uwagę na Białoruś2. 
Warto w tym miejscu dodać dla porównania, że wyspecjalizowana w wysyłaniu 
misji obserwacyjnych ODIHR (OBWE) wysłała na wszystkie trzy głosowania 
około stu osób, zwiększając pierwotnie zaplanowaną liczbę obserwatorów, gdy 
okazało się, że dojdzie do powtórzenia drugiej tury głosowania. W trakcie ko-
lejnych naborów zainteresowanie misją obserwacyjną lawinowo rosło: o ile na 
dwie pierwsze tury zgłosiło się około dwustu chętnych na pięćdziesiąt miejsc 
przeznaczonych przez ODIHR dla Polaków, po wybuchu rewolucji nadeszło 
około tysiąca deklaracji od osób chętnych do wyjazdu na powtórkę głosowania 
26 grudnia 2004 r. W większości byli to ludzie urodzeni w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych, którzy strajki i rewolucje znali jedynie z kart szkolnych 

2 Zob. http://www.wolnaukraina.pl/obserwatorzy.php.
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podręczników. W ankietach, które wypełniali, najczęściej deklarowali brak do-
świadczenia w pełnieniu podobnych misji, brak wcześniejszej aktywności poli-
tycznej i... absolutną miłość do Ukrainy, którą chcieli po raz pierwszy zobaczyć 
i wspomóc swoją obecnością. W tym sensie, choć pełnili misję niezależnych ob-
serwatorów międzynarodowych, choć wystrzegali się ubierania w dzień wybo-
rów pomarańczowych czapek i szalików, wszyscy zdecydowanie stali po stronie 
pokrzywdzonej opozycji. 

Nikomu chyba nie udało się zliczyć, ile tego typu akcji spontanicznie zor-
ganizowano po drugiej sfałszowanej turze wyborów i ilu Polaków postanowiło 
w 2004 r. święta Bożego Narodzenia spędzić z daleka od domu. Dziennikarka 
BBC Maria Przełomiec w swojej osobistej kronice tak wspomina tamte dni:

Katolicka Wigilia – dziwne wrażenie robi na mnie dzisiaj Kijów. Ludzie zachowują się jak 
każdego innego dnia – sklepy pełne kupujących, niektórzy niosą choinki. No i te rozwie-
szone na ulicach życzenia: „Szczęśliwego Nowego Roku i Narodzenia Chrystusa”. Kolej-
ność dla Polaków przedziwna, ale przecież prawosławna Wigilia będzie dopiero 6 stycznia. 
O katolikach i protestantach pamięta także Wiktor Juszczenko. Na specjalnej konferencji 
prasowej dziękuje tym wszystkim, którzy nie zważając na swoje święta przybyli na Ukrainę 
– „Niech te anioły, które widzę dzisiaj na waszych ramionach, zawsze was strzegą”. Nawet 
jeżeli to tylko zgrabna fraza – wzrusza3.

Podobnych osobistych kronik zapisali Polacy bez liku – albo w formie inter-
netowych pamiętników, listów otwartych lub reportaży, jak choćby tych publi-
kowanych regularnie na łamach weekendowej „Rzeczpospolitej” czy nadawa-
nych w publicznej telewizji. Dobrze pamiętać, że choćby hymn pomarańczowej 
rewolucji «Разом нас багато, Нас не подолати» grupy «Ґринджоли», docze-
kał się w Polsce niezliczonych raperskich wersji i stał się zimowym hitem se-
zonu. Z internetowych stron, w setkach chatów i kafejek w sieci widać, że po-
marańczowa rewolucja, prócz jawnej sympatii polskich, zwykle anonimowych 
komentatorów, wyciągnęła przy okazji z trumien chyba wszystkie historyczne 
upiory i stereotypy. Jeden z chatowiczów na przykład dopisał taki prowokacyjny 
komentarz: 

Teraz trzeba popierać Ukrainę ze względów taktycznych. Jednak nie należy zapominać, że 
najważniejszą sprawą jest odzyskanie skradzionych nam ziem – Galicji i Wołynia, a nie 
promowanie demokracji na Ukrainie. A tak w ogóle Ukraińcy to nie jest nawet prawdziwy 
naród.

W odpowiedzi otrzymał równie ostre w tonie komentarze: 
Idź się puknij w tę pustą główkę. Po co nam te ziemie? Żeby znowu mieć problemy z mniej-
szościami narodowymi? [...] Jak bardzo chcesz, to mogę zabrać Cię na Ukrainę, ale pod 
warunkiem, że powtórzysz to jakiemuś Ukraińcowi. Powrotu nie gwarantuję.

3 M. P r z e ł o m i e c, Pomarańczowa rewolucja [w:] Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża 
pomarańczowej rewolucji, praca zb.: J. M. N o w a k o w s k i, J. U r b a n o w i c z, M. P r z e ł o -
m i e c, M. K o w a l s k i, J. M a l i c k i, A. K o r n i e j e n k o, Warszawa 2005. 
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To są generalnie szkodliwe pomysły. II RP w pewnym momencie prowadziła taką politykę 
narodowościową (Ukraińcy traktowani będą jako przynależni do państwa) i wiele pożytku 
z tego nie było4.

Prócz tych gorących polskich polemik i dyskusji przeważa zdecydowanie ton 
sympatii i wola współpracy, której chyba nie spodziewała się ukraińska społecz-
ność. Wystarczy powiedzieć, że już po zwycięstwie wyborczym znana ukraiń-
ska piosenkarka Rusłana podarowała na Majdanie prezydentowi-elektowi szes-
nastometrowy pomarańczowy szalik, robiony – jak podkreśliła – tygodniami 
przez jej polskich przyjaciół w Warszawie. W tej samej Warszawie Polacy ubie-
rali się na pomarańczowo, pod Ambasadą Ukrainy rozbili namioty i rozdawali 
pomarańcze. Z drugiej strony, do podobnych przejawów solidarności dochodziło 
i w Kijowie. Jedna ze spontanicznych uczestniczek protestów wspomina: 

Kiedy drugiego dnia na Majdanie zobaczyłyśmy flagę RPA stwierdziłyśmy, że trzeba pójść 
do ambasady po polską. Ukraińcy, widząc polską flagę, śpiewali ,,Jeszcze Polska nie zginę-
ła’’. Nawet nie wiedziałam, że znają nasz hymn5. 

W większości polskich komentarzy, zwłaszcza osób, które bywały na Ukrainie 
w latach poprzednich i były żywo zainteresowane ukraińską problematyką, jedno 
nie budziło wątpienia: oto na naszych oczach dokonuje się pogłębione i autentyczne 
pojednanie polsko-ukraińskie i każdy dzień polskiego kibicowania pomarańczowej 
rewolucji jest tysiąckroć ważniejszy od wszystkich politycznych memorandum czy 
prezydenckich „gestów o wymiarze symbolicznym”, by użyć języka, jakim komen-
towano dziesiątki spotkań Łeonida Kuczmy i Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Polityczne zaangażowanie Polaków
Próbując objaśnić dwa najważniejsze zdarzenia, których byliśmy świadkami 

w ciągu ostatniego roku na Ukrainie – pomarańczową rewolucję oraz zdymi-
sjonowanie pomarańczowego rządu Julii Tymoszenko – wynajdowaliśmy roz-
liczne analogie: najpierw wybuch pomarańczowej rewolucji porównywano do 
wybuchu „Solidarności”, potem były porównania z polskimi obradami okrągłe-
go stołu ukraińskich negocjacji między kontrkandydatami w wyborach prezy-
denckich, które odbywały się przy współudziale Brukseli, Litwy, Polski i Rosji 
i zostały zainicjowane przez prezydenta Kwaśniewskiego po sfałszowanej turze 
wyborów, w końcu – konflikt w obozie władzy i dymisję rządu Julii Tymoszen-
ko porównano z polskimi „wojnami na górze” początku lat dziewięćdziesiątych. 
Warto jest też podkreślić, że w odróżnieniu od polskiego przełomu z 1989 r. 

4 Oba komentarze ze strony internetowej: http://64.233.183.104/search?q=cache:V6AaXju-
AAGcJ:www.mlodzi.app.org.pl/index.php%3Fname%3DPNphpBB2%26file%3Dprintview%26
t%3D269%26start%3D0+pomara%C5%84czowa+rewolucja+oczami+polak%C3%B3w&hl=pl 
5 K. J a n k o w s k a, Pomarańczowa rewolucja oczami kościanianki, „Gazeta Kościańska”, 
5 I 2005. 
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ukraińska rewolucja nie wyniosła do władzy ludzi, którzy politykę znali jedynie 
z ekranu telewizora. Wiktor Juszczenko nie skakał przez stoczniowe płoty, Julia 
Tymoszenko nie zamieniała walonek na eleganckie pantofelki, a ówczesny szef 
Rady Obrony Anatolij Kinach – swetra na garnitur. Bez wyjątku wszystkie oso-
by należące do elity dzisiejszej władzy pełniły już w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat funkcje publiczne albo jako deputowani do Rady Najwyższej, albo ministro-
wie, premierzy lub wicepremierzy.

Polskie inicjatywy polityczne podczas pomarańczowej rewolucji odwoływały 
się właśnie do pamięci Sierpnia oraz porozumień okrągłego stołu, które dziś 
zresztą doczekały się także opinii „targu politycznego” i „zgniłego kompromi-
su” zawartego między umiarkowaną opozycją a ówczesnymi polskimi władza-
mi. Nieprzypadkowo już w czasie pierwszej tury głosowania pojawili się na 
Ukrainie obserwatorzy-politycy o prowieniencji „solidarnościowej”: Jerzy Bu-
zek, Grażyna Staniszewska i Henryk Wujec. Po drugiej turze, gdy były znane 
już rozmiary fałszerstw i rozmiary buntu przeciwko nim, do tej trójki zaczęli 
dołączać następni politycy: Michał Kamiński, eurodeputowany Marek Siwiec 
i wreszcie 25 listopada przyjechał do Kijowa Lech Wałęsa, dla Ukraińców symbol 
pokojowych przemian – wówczas najwłaściwsza osoba w najwłaściwszym miej-
scu. Jego znakomicie tłumaczone przez Ihora Ostasza na gorąco przemówienie na 
Majdanie zostaje przyjęte entuzjastycznie i stanowi chyba apogeum sympatii do 
Polski i Polaków wyrażane okrzykami: „Polszcza, Polszcza!!!” i „Solidarnist’!”. 
Co więcej, mimo braku znaczącego medialnego sukcesu, udaje się misji Wałęsy 
wymóc na Kuczmie apel o nawiązanie dialogu politycznego w skali międzynaro-
dowej: przy współudziale Polski i Litwy. Jak wiadomo, potem dołączyli do nich 
także przedstawiciele Unii Europejskiej, OBWE i Rosji6. Dziennikarze nazwali 
międzynarodowych emisariuszy „zachodnim desantem”. 

Dziennikarze „Gazety Wyborczej”, którzy opisali kulisy tych wydarzeń 
ujawnili dość dużo kuluarowych szczegółów: 

Tymczasem sytuacja w Kijowie stawała się coraz groźniejsza. Struktury władzy coraz kon-
kretniej przygotowywały się do wariantu siłowego. W trójkącie Kuczma – Janukowycz – 
MSW trwały konsultacje, czy i jak „zakończyć przedstawienie na Majdanie”. Równocześnie 
w obozie opozycji z każdą godziną, wraz z pęcznieniem tłumu, szala przechylała się na stro-
nę tych, którzy parli do rozwiązania siłowego. Wiktor Juszczenko samowolnie zaprzysiągł 
się na prezydenta. Wieczorem Julia Tymoszenko poprowadziła kilkadziesiąt tysięcy ludzi na 
gmach administracji prezydenta. Również Juszczenko chciał we wtorek rozmawiać z Kwa-
śniewskim. Przez cały dzień sekretariaty próbowały ich łączyć. Najpierw jednak Kwaśniew-
ski miał umówione spotkania, potem Juszczenko musiał zajmować się próbą opanowania 
przez tłum budynku administracji. Do rozmowy doszło przed północą. I wtedy po raz pierw-
szy przywódca opozycji ukraińskiej poprosił Kwaśniewskiego o mediację. Kwaśniewski nie 

6 Dwudziestego szóstego listopada w Pałacu Marijskim zasiedli przy „okrągłym stole”: pre-
zydent Łeonid Kuczma, premier Wiktor Janukowycz, przywódca opozycji Wiktor Juszczenko, 
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, prezydent Litwy Valdas Adamkus, koordynator polityki 
zagranicznej UE Javier Solana, sekretarz generalny OBWE Jan Kubisz, szef ukraińskiego parla-
mentu Wołodymyr Łytwyn, szef Dumy Rosyjskiej Borys Gryzłow.
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miał jeszcze jasnej koncepcji, ale od razu podkreślał, że misja mediacyjna musi być przed-
sięwzięciem Unii Europejskiej, a nie tylko Polski. Prezydent zadzwonił do Javiera Solany, 
szefa dyplomacji UE. Solanę już wcześniej do aktywności na Ukrainie namawiał Bronisław 
Geremek, polski eurodeputowany i były minister spraw zagranicznych7.

Już z tego długiego cytatu wynika, że polska misja na Ukrainie była od sa-
mego początku zagrożona i że uczestnicy tego politycznego projektu musieli re-
agować natychmiast na nadchodzące informacje i zagrożenia. Kuczma twierdził, 
że większość Majdanu jest opłacana przez ludzi Bieriezowskiego i Sorosa i że 
rewolucja jest finansowaną przez Zachód prowokacją polityczną, a jej uczestnicy 
to wynajęci agenci. Polski MSZ po próbie zabójstwa Juszczenki zorientował się, 
że tak naprawdę wariant zaprogramowanego wyniku wyborów jest realną groźbą 
poszerzenia wpływów Rosji z jednej strony, i dopuszczenia do władzy prezydenta 
izolowanego przez międzynarodową społeczność bardziej niż Kuczma z drugiej. 
Polacy, którzy wtargnęli do Unii Europejskiej jako adwokat Ukrainy, nie powinni 
byli sobie pozwolić na taką ewentualność. Warto dodać, że dzięki Kwaśniewskie-
mu Ukraińcy mogli oglądać bezpośrednią transmisję obrad Sądu Najwyższego, 
który w końcu ogłosił konieczność powtórki drugiej tury wyborów. O ile na za-
chodniej Ukrainie i w Kijowie te obrazy były tylko potwierdzeniem smutnych 
przypuszczeń, na wschodniej Ukrainie wywołały prawdziwy szok. Relacje dzien-
nikarskie zadają także kłam profesjonalizmowi rosyjskiej dyplomacji: 

Reprezentujący Rosję przy „okrągłym stole” szef Dumy Borys Gryzłow zachowywał się 
absurdalnie. Rzadko próbował wpływać na bieg dyskusji, czytał za to z kartki tezy o „za-
granicznej interwencji” i „masowych fałszerstwach wyborów na zachodniej Ukrainie przez 
Juszczenkę”8.

Co więcej, w czasie tych burzliwych wydarzeń opozycja Juszczenki była do-
brze i często informowana przez służby bezpieczeństwa o zbliżających się do 
Kijowa autobusach wypakowanych raz żołnierzami, drugi raz „wolontariusza-
mi” ze wschodniej Ukrainy. To zadecydowało, że zgoda wydana przez Kuczmę 
na użycie siły nie doszła do skutku. 

Mogę powiedzieć tylko jedno. Wypadki z wieczora 28 listopada nie były jedyną sytuacją, 
kiedy użycie siły wisiało na włosku. Mieliśmy sygnały o co najmniej trzech–czterech takich 
akcjach – mówi bliski współpracownik Juszczenki9.

Ówczesna opozycja zapłaciła niemałą cenę za ustępstwa w toku powybor-
czych rozmów: zgodziła się na forsowaną od lat przez Kuczmę reformę kon-
stytucyjną. Ogranicza ona pozycję prezydenta i sprawia, że w 2006 r. kluczową 
postacią na Ukrainie będzie premier. Przegłosowana w ukraińskim parlamencie 

7 M. B o s a c k i, M. W o j c i e c h o w s k i, Kulisy pomarańczowej rewolucji, „Gazeta Wybor-
cza”, 3 IV 2005.
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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8 grudnia 2004 r. decyzja jest – według ukraińskich prawników – niezgodna 
z konstytucją. Jednak, co by tu nie mówić, a mija półtora roku od tamtych re-
wolucji, Juszczenko stał się zakładnikiem tamtych wydarzeń. O tym, że ani 
jedna, ani druga – dziś opozycyjna – strona nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
reforma polityczna oznacza europeizację Ukrainy i dołączenie do systemów po-
litycznych sprawdzonych w Europie, świadczy determinacja, z jaką obie walczą 
o losy tej akurat reformy. 

Niechętni prezydentowi Kwaśniewskiemu tak skomentowali efekty dwóch 
ukraińskich okrągłych stołów: 

Największy sukces Kwaśniewskiego, wsparcie „pomarańczowej rewolucji”, wyszedł trochę 
przypadkiem. Kontakty ekipy prezydenckiej z opozycją ukraińską były marne i Kwaśniew-
ski pojechał do Kijowa budować kompromis ratujący resztki potęgi Kuczmy. Jak zwykle mu 
się nie udało, dzięki czemu chodzi w chwale bojownika o niepodległość Ukrainy10.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w tym samym czasie – pomiędzy po-
siedzeniami obu ukraińskich okrągłych stołów – dzięki uporowi polskich posłów, 
którzy rozdawali w Brukseli pomarańczowe szaliki, Parlament Europejski przyjął 
rezolucję wzywającą do unieważnienia tury sfałszowanych wyborów. Władimir 
Putin skomentował sprawę następująco: Co za moda, żeby robić powtórki z wybo-
rów, i jak długo? Trzy, cztery, pięć razy? Aż się osiągnie pożądany wynik? Nie jest to 
pierwsza ingerencja rosyjskiego prezydenta w ukraińskie wybory: najpierw trzy dni 
przed wyborami Putin przyjeżdżał na parawojenną defiladę z okazji sześćdziesią-
tej rocznicy wyzwolenia Ukrainy spod faszystowskiej okupacji, potem jako pierw-
szy pospieszył z gratulacjami dla „prezydenta” Janukowycza, a następnie wezwał 
w czasie pomarańczowej rewolucji prezydenta Kuczmę do Moskwy – by wymie-
nić tylko najważniejsze fakty. Wszystkie te zdarzenia dały niezamierzony efekt: 
z jednej strony, Polacy (nawet ci najostrożniejsi w komentarzach politycznych) 
zobaczyli wśród Ukraińców otwartą wrogość wobec rosyjskiego supermocarstwa 
wyrażaną wprost, bez oglądania się na polityczną poprawność, po drugie – oni 
sami zostali uznani za symbol europejskości i, chcąc nie chcąc, antyrosyjską alter-
natywę dla Ukrainy. Mówiąc inaczej, ukraińskie wydarzenia i aktywna obecność 
Polaków spowodowały przesunięcie w Polsce granicy poprawności politycznej 
w komentarzach na temat Rosji jako państwa imperialnego, nieskrywającego 
swoich ambicji budowania strefy tzw. bliskiej zagranicy11. Polska nagle uzyska-
ła status państwa, które – jak równy z równym – walczy o poszerzanie Europy 
na wschód w miejsce poszerzania Rosji na zachód. Oczywiście ten proces nie 
zakończył się wraz z pomarańczową rewolucją, ale Polakom znacznie poprawił 
samopoczucie w te zimne pomarańczowe dni. 

10 J. M. N o w a k o w s k i, Cztery pogrzeby i wesele, „Wprost”, Nr 1190 (25 IX 2005).
11 Efektem są ukazujące się w polskiej prasie artykuły, jak ten B. S i e n k i e w i c z a, pt. Wyzna-
nia rusofoba, „Newsweek” 2006, nr 25.



39

Богдан Гудь

Польсько-український етносоціальний антагонізм 
на Київщині, Волині і Поділлі ХІХ – початку ХХ 

століть у дзеркалі української історіографії

Iноді з’ясування певних наукових проблем доводиться починати з майже 
неймовірних тверджень або парадоксів1. Ось і в нашому випадку мусимо 

ствердити, що першим дослідником, котрий не тільки сформулював нову, 
можна сказати, революційну концепцію генези українсько-польських кон-
фліктів новітньої доби, але й залишився найбільшим авторитетом у цій 
ділянці історичної науки, є професор Даніель Бовуа. Певна парадоксаль-
ність цього твердження зумовлюється фактом, що згаданий дослідник за 
походженням не є ні українцем, ані поляком чи принаймні слов’янином. 
На початку своєї наукової кар’єри (друга половина 1980 – початок 1990) 
французький учений Д. Бовуа був скромним, майже невідомим широ-
кому загалу спеціалістів професором університету ім. Шарля де Ґолля 
в м. Лілль. Саме там він започатковує формування діяльного осередку 
полоністичних студій; дещо пізніше – стає основоположником інтерна-
ціонального наукового середовища (доволі нечисельного, до речі, й нині), 
представники якого зуміли дати відповідь на запитання, де слід шукати 
коренів польсько-українських ненависті і чвар, що з особливою силою 
проявилися у роки Другої світової війни.
Успіх Д. Бовуа у вирішенні цього непростого завдання, дещо раніше 

лише в головних рисах окресленого українським дослідником із Канади 
Іваном Лисяком-Рудницьким, пояснюється, на нашу думку, як нетради-
ційністю його наукових підходів, так і подиву гідною цілеспрямованістю 
і працездатністю. Зокрема, на відміну від багатьох своїх колег із Заходу, 
він не обмежився аналізом доступної на той час літератури з досліджува-
ної проблеми (польської, російської та радянської), а зосередився на скру-
пульозному вивченні архівних документів, які походили з трьох «право-
бережних» губерній колишньої Російської імперії – Київської, Волинської 
та Подільської – і зберігалися в радянських архівах. Осмисливши резуль-
тати своїх кількарічних пошуків у центральних документосховищах Киє-

1 Автор, на жаль, не має честі бути першовідкривачем цієї аксіоми. Ще в 1967 р. відомий 
український поет Дмитро Павличко розпочав статтю-есе про Богдана-Ігоря Антонича 
такими словами: «Так мало тепер знають про нього, що хочеться починати майже неймо-
вірним твердженням: Антонич був поетом і жив колись у Львові» (див.: Д. П а в л и ч к о, 
Пісня про незнищенність матерії [у:] Б.-І. А н т о н и ч, Пісня про незнищенність матерії. 
Поезії, Київ 1967, с. 7).


