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lonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka, 
red. I. Hofman, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2012, ss. 302

W tworzeniu i realizacji idei po-
rozumienia polsko-ukraińskie-

go, lansowanej przez paryską „Kulturę” 
po II wojnie światowej istotną rolę ode-
grał Bohdan Osadczuk. Przebywając na 
emigracji w latach 50. „Berlińczyk” dołą-
czył do grona współpracowników Jerze-
go Giedroycia. Redaktor „Kultury” bar-
dzo cenił swojego wieloletniego współ-
pracownika, a znajomość przerodziła 
się w przyjaźń. „Bohdan Osadczuk był 
nie tylko dokładnym informatorem sto-
sunków polsko-ukraińskich, ale przede 
wszystkim ułatwił «Kulturze» nawiąza-
nie kontaktów z czołowymi działaczami 
ukraińskimi”1. Dziennikarz, publicysta 
i profesor Wolnego Uniwersytetu w Ber-
linie był cenionym znawcą historii i poli-
tyki państw Europy Wschodniej. Publi-
kował m.in. na łamach tygodnika „Ukra-

1 Jerzy Giedroyc. Emigracja ukraiń-
ska. Listy 1950–1982, red. B. Berdyczowska, 
O. Hnatiuk, Warszawa 2004, s. 13. 
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ińskie Wisti”2, „Die Neue Zeitung”, „Die 
Neue Zürcher Zeitung” oraz był autorem 
szeregu prac naukowych3.

Szanowany w środowiskach akade-
mickich profesor historii XX w. był wy-
kładowcą wielu uczelni. Na początku 
XXI w. zaangażował się w powstanie Eu-
ropejskiego Kolegium Polskich i Ukra-
ińskich Uniwersytetów4, które funkcjo-
nowało w Lublinie w latach 2000–2011, 
przekształcając się następnie w Centrum 
Europy Wschodniej Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej. „Człowiek Pogra-
nicza” polsko-ukraińskiego był niestru-
dzonym orędownikiem dialogu i pojed-
nania między dwoma narodami. W śro-
dowisku ukraińskiej emigracji uchodził 
za polonofila. Uzasadnia to miejsce i ty-
tuł publikacji poświęconej pamięci Boh-
dana Osadczuka. 

Praca zbiorowa dedykowana „Wschod-
niemu Europejczykowi” została podzielo-
na na dwie części. W pierwszej części za-
tytułowanej „O Nim” (O Bohdanie Osad-
czuku – W.B.) zgromadzono krótkie ar-
tykuły i teksty przedstawiające fragmen-
ty biografii wybitnego publicysty i  na-
ukowca. W drugiej części umieszczono 

2 W latach 1945–1978 tygodnik ukazy-
wał się w Niemczech, a następnie do 2000 r. 
w USA i był związany z Ukraińską Partią 
Rewolucyjno-Demokratyczną, a następnie 
z Fundacją Iwana Bhrianoho. 

3 Encykłopedija Ukrajinoznawstwa, red. 
W. Kubijowycz, (perewydannia w Ukrajini), 
t. 5, s. 1880. 

4 B.  Osadczuk, Niepodległa Ukraina. 
Wybór szkiców, artykułów i rozmów (1991– 
–2006), wybór i oprac. tekstów B.  Kerski, 
Sejny 2006, s. 8.

artykuły naukowe „Dedykowane Profe-
sorowi” o  zróżnicowanej tematyce prze-
ważnie z  zakresu studiów polsko-ukra-
ińskich. Redaktorce tomu udało się zgro-
madzić znakomite grono autorów z Pol-
ski i  Ukrainy, pragnących uhonorować 
wybitnego działacza polsko-ukraińskie-
go pojednania.

Pierwsza część tomu nie jest typowym 
przedstawieniem biografii wybitnego pu-
blicysty i naukowca, która jest powszech-
nie znana. Zawiera ona wątki zarówno 
z  jego życiorysu, jak i charakterystyki 
Bohdana Osadczuka – człowieka pojed-
nania polsko-ukraińskiego. Przedstawio-
ne teksty znakomicie uzupełniają jego 
biografię oraz pokazują obraz działacza 
związanego z Polską i Ukrainą, działają-
cego na pograniczu obydwu kultur.

Artykuł Bogumiły Berdychowskiej 
„Bohdan Osadczuk w świetle materiałów 
archiwalnych IPN” przedstawia intere-
sujące fragmenty jego biografii. Niesku-
teczne próby jego werbunku przez wy-
wiady państw socjalistycznych świadczą 
o niezłomnym charakterze dziennika-
rza. W okresie zimnowojennym wiąza-
ły one Bohdana Osadczuka z amerykań-
skim służbami.

Kolejne dwa krótkie teksty Krzyszto-
fa Czyżewskiego informują czytelników 
o przyznaniu Bohdanowi Osadczuko-
wi tytułu „Człowiek Pogranicza” za lata 
2005–2006. W uzasadnieniu czytamy, że 
„W osobie Bohdana Osadczuka honoru-
jemy człowieka dialogu polsko-ukraiń-
skiego, współpracownika Jerzego Gie-
droycia i współtwórcę dorobku paryskiej 
»Kultury«, jednego z tych, którzy mie-
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li swój udział w obaleniu muru berliń-
skiego, doprowadzeniu do upadku im-
perium sowieckiego i wybicia się Ukra-
iny na niepodległość”. Do uroczystości 
nadania B. Osadczukowi tytułu Człowie-
ka Pogranicza nawiązuje także tekst [wy-
stąpienie] Andrzeja Mencwela, w którym 
odwołano się m.in. do jego koresponden-
cji z Jerzym Giedroyciem.

W notce Oli Hnatiuk czytamy o nad-
zwyczajnym poczuciu humoru „Berliń-
czyka”, który stał się „człowiekiem kul-
tury ukraińskiej, polskiej i niemieckiej”. 
Osobiste wrażenia ze spotkań z Berliń-
czykiem znajdziemy w tekście Marii 
Przełomiec, w którym zaprezentowano 
także jego krótkie komentarze, m.in. na 
temat wizyty Jana Pawła II na Ukrainie. 
Basil Kerski nazywa Bohdana Osadczu-
ka „niezwykłym kosmopolitą”, człowie-
kiem niezależnym i odważnym.

Włodzimierz Mokry w okoliczno-
ściowym artykule przedstawia wizję po-
jednania polsko-ukraińskiego autorstwa 
Bohdana Osadczuka. Oryginalność jego 
wizji polegała na tym, że „już pół wieku 
temu głosił on, iż trwałe pojednanie pol-
sko-ukraińskie będzie zależeć także od 
stosunków zarówno Polski, jak i Ukra-
iny z Niemcami i Rosją. Zaś dobrosą-
siedzkie i partnerskie stosunki między 
tymi czterema narodami będą możli-
we wówczas, gdy Polska i Ukraina wy-
zwolą się spod dominacji sowieckiej, 
zaś w  przyszłości zjednoczone Niemcy 
i wolna Rosja wyzbędą się wielkomocar-
stwowych dążeń imperialnych”.

Tytuł artykułu Leszka Szarugi „Ukra-
iński łącznik” oddaje istotę roli jaką peł-

nił Bohdan Osadczuk w planach Jerze-
go Giedroycia w kontekście pojednania 
polsko-ukraińskiego. Pozbawiona „łącz-
ników” koncepcja polityki wschodniej 
autorstwa paryskiej „Kultury” byłaby 
trudna do zrealizowania.

Jurko Prohaśko wskazuje przyczynę 
stosunkowo niskiego zapotrzebowania 
oraz wykorzystania w państwie naddnie-
przańskim dorobku „ukraińskiego libe-
rała”. Problem upatruje w trudnościach 
adaptacyjnych na Ukrainie modelu libe-
ralnego. Bohdan Osadczuk był znanym 
i cenionym ekspertem w ukraińskich krę-
gach dyplomatycznych. Recenzent miał 
przyjemność obserwować z jaką sympatią 
i serdecznością w 1999 r. prowadził kon-
wersacje z członkami ukraińskiej delega-
cji, biorącej udział w  międzynarodowej 
konferencji „Francja – Niemcy – Polska – 
Ukraina” w Poznaniu. W 2001 r. wydaw-
nictwo „Smołoskyp” wydało jego książ-
kę Ukraina. Polska. Świat z przedmo-
wą Jerzego Giedroycia, Aleksandra Kwa-
śniewskiego i Czesława Miłosza. W 2009 
r. w języku ukraińskim ukazała się książ-
ką Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem 
autorstwa B.  Kerskiego i A.  Kowalczy-
ka5. Na łamach ukraińskich wydawnictw 
publicystycznych (m.in. „Ukraina Mło-
da”, „Tyżdeń”) ukazało się szereg artyku-
łów przybliżających czytelnikowi sylwet-
kę i poglądy „kultowego przedstawiciela 
ukraińskiej diaspory”. Należy zgodzić się 
ze znanym ukraińskim literatem J. Pro-

5 Polskie wydanie: Polska i Ukraina. 
Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, Wro-
cław 2008.
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haśko, że dorobek Bohdana Osadczuka 
jest jeszcze mało znany w jego Macierzy.

Druga część zawiera kilka interesują-
cych artykułów poświęconych polityce 
wschodniej i stosunkom międzynarodo-
wym. Tekst Pawła Kowala „Powrót Pro-
meteusza” dotyczy jednej z dwóch za-
sadniczych koncepcji polskiej polityki 
wschodniej, ukazując początki jej two-
rzenia oaz współczesnych naśladowców. 
Z kolei artykuł Jana Jacka Bruskiego 
o  wymownej nazwie „Tadeusz Hołów-
ko – „ukraiński łącznik” Józefa Piłsudz-
kiego” ukazuje postacie, kreujące polską 
politykę wschodnią okresu międzywo-
jennego. Tadeusz Hołówko jest oceniany 
jako „najbardziej wpływowy w ówcze-
snym układzie rządowym rzecznik po-
rozumienia polsko-ukraińskiego”, który 
zginął – co brzmi jak paradoks – z ręki 
ukraińskich nacjonalistów.

Adam D. Rotfeld w artykule „Polska – 
Ukraina – Rosja” dotyka ważnych kwe-
stii tożsamości Polski i Ukrainy w poszu-
kiwaniu pojednania. Oceniając ten pro-
ces pisze on, że „Małą skuteczność aktów 
polsko-ukraińskiego pojednania upatru-
ję w tym, że są one podejmowane bar-
dziej w ramach projektu politycznego niż 
w wymiarze duchowym i społecznym”. 
Znamienne są także przytoczone w ar-
tykule fragmenty korespondencji Jacka 
Kuronia z Myrosławem Marynowyczem. 
W niej polski polityk pisał: „[…] pomysł, 
że nakazy Ewangelii nie dotyczą stosun-
ków między wspólnotami narodowymi, 
jest niechrześcijański i sprzeczny z du-
chem Ewangelii. Z tych powodów mówię 
[…] wybaczcie nam”. W odpowiedzi jego 

kolegi czytamy: „Wybaczcie nam tak, jak 
potrafią wybaczyć chrześcijanie: do naj-
dalszych głębin serca, bez oglądania się 
na okoliczności, nie dawkując przebacze-
nia – przebaczcie z niezachwianą wiarą, 
że z tymi, którzy przebaczają, jest sam 
Bóg”. W procesie polsko-ukraińskie-
go pojednania nie byłoby nadziei bez ta-
kich postaci, jak J.  Giedroyć, J.  Kuroń 
i B. Osadczuk.

W drugiej części artykułu, niezwią-
zanej z pierwszą, dokonano analizy sy-
tuacji wewnętrznej w Federacji Rosyj-
skiej, w której odnajdujemy trafne wnio-
ski wskazujące na pełnowymiarowy 
kryzys państwa rosyjskiego.

Kolejny artykuł autorstwa Stanisława 
Stępnia poświęcony cywilizacyjnemu 
wyborowi Ukrainy znajdującej się mię-
dzy Rosją a Europą Zachodnią. W kon-
tekście wydarzeń związanych z rewolu-
cją pomarańczową autor trafnie ocenia 
nastroje i oczekiwania społeczne oraz 
wskazuje na powody i przyczyny niepo-
wodzenia „rewolucji”.

Do problematyki historycznej w tym 
dziale można zaliczyć interesujące arty-
kuły autorstwa m.in. Grzegorza Hryciu-
ka, Jana Kęsika, Grzegorza Motyki oraz 
Igora Cependy. Pierwszy z nich przed-
stawia „Lwów/Lwiw pod okupacją ra-
dziecką w latach 1939–1941”. Grzegorz 
Hryciuk pisze, że „Przemiany politycz-
ne, społeczne i demograficzne stały się 
tylko prologiem końca, zagłady jedyne-
go w swoim rodzaju zjawiska – wieloet-
nicznej Galicji i jej stolicy Lwowa – nie-
chcianego spadku po I Rzeczypospolitej 
i monarchii austrowęgierskiej. […] Wi-
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zja Lwowa – «bardzo przyjemnego mia-
sta», małej ojczyzny zgodnie żyjących 
ze sobą Polaków, Ukraińców, Żydów 
i  Niemców, przekształcała się już tylko 
w mit o utraconej Arkadii […]”.

Kolejny wrocławski historyk – Jan Kę-
sik – przedstawia dzieje prawosławia na 
Chełmszczyźnie i Podlasiu Południo-
wym w latach 1918–1937. Wraz z odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości 
zmianie uległa sytuacja w zakresie sto-
sunków wyznaniowych we wschodnich 
powiatach województwa lubelskiego. 
Badania dotyczą okresu sprzed 1938 r., 
w którym dochodziło do rozbiórek pra-
wosławnych obiektów sakralnych. Au-
tor słusznie zauważa, że w przypadku 
Chełmszczyzny i Podlasia Południowe-
go do końca istnienia II Rzeczypospoli-
tej nadrzędnym czynnikiem identyfika-
cji pozostawało wyznanie, a nie narodo-
wość, a znaczny odsetek ludności prawo-
sławnej nie posiadała jeszcze skrystalizo-
wanego poczucia przynależności naro-
dowej. Lata 30. XX w. nazwane są okre-
sem rywalizacji o rząd dusz nad ludno-
ścią prawosławną w Polsce prowadzonej 
między instytucjami państwa polskiego 
a mniejszością ukraińską.

Znawca problematyki związanej z Or-
ganizacją Ukraińskich Nacjonalistów 
i Ukraińskiej Powstańczej Armii pol-
ski badacz Grzegorz Motyka tym razem 
przedstawił artykuł dotyczący działal-
ności na terenach II RP sowieckiej par-
tyzantki. Opisując historię ruchu party-
zanckiego na Ukrainie autor dochodzi 
do wniosków, że skutecznie działająca w 
północno-wschodnich rejonach USRR 

partyzantka sowiecka miała duże proble-
my z rozwinięciem swojej działalności na 
terenach II RP, co było związane z funk-
cjonowaniem tam m.in. oddziałów Ar-
mii Krajowej oraz Ukraińskiej Powstań-
czej Armii.

Oparty o materiały archiwalne arty-
kuł Igora Cependy przedstawia złożo-
ny problem zwrotu dóbr kultury w re-
lacjach polsko-radzieckich w krótkim 
okresie czasu, obejmującym pięć lat po 
zakończeniu II wojny światowej. Na pod-
stawie materiałów Archiwum MSZ RP, 
Archiwum MSZ Ukrainy i Centralne-
go Państwowego Archiwum Najwyż-
szych Organów Władzy i Zarządzania 
Ukrainy, precyzyjnie odtworzono kata-
log problemów i sposoby ich realizacji 
we wzajemnych relacjach pomiędzy PRL 
a ZSRR. Autor słusznie twierdzi, że pro-
blem zwrotu bądź wymiany dóbr kultu-
ry z tamtych lat odziedziczyły niepodle-
gła Ukraina i III RP.

Taras Wozniak, znany ukraiński filo-
zof i politolog, w swoim artykule anali-
zuje dwie zasady kształtowania i konsoli-
dacji narodu politycznego. Opierając się 
o koncepcję Martina Heideggera, badacz 
ukraiński dochodzi do wniosku, że jedne 
narody czerpią swoje siły witalne tylko 
z przeszłości, wtedy jak drugie są zwró-
cone ku przyszłości. Dokonując projek-
cji na współczesną sytuację na Ukrainie 
podkreśla znaczenie konsolidacji narodu 
wokół konkretnej wizji i projektu budo-
wania wspólnoty narodowej zorientowa-
nej na „przyszłość”, w której będzie miej-
sce także na „przyszłość”.
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Wzbogacona o fotografie Bohdana 
Osadczuka z różnych lat, ładnie wyda-
na praca służy nie tylko uhonorowaniu 
postaci wybitnego działacza pojednania 
polsko-ukraińskiego, ale zawiera rów-

nież szereg interesujących artykułów. 
Czytelnik, zainteresowany problematyką 
stosunków polsko-ukraińskich, znajdzie 
w tomie wiele ciekawych materiałów.

Walenty Baluk


