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 Lektura obszerna (468 str., dziesiątki archiwalnych fotografii) i trudna. 

 Mimo że od akcji Wisła kończącej wydawałoby się wydarzenia w Bieszczadach, minęło już 

prawie 70 lat, problem stosunków polsko-ukraińskich nadal istnieje, jest ciągle drażliwy, pełen 

niedomówień, ukrywanych faktów i przemilczeń. 

 Opiera się na dokumentach – w tym niepublikowane dotąd zdjęcia i rozkazy – mimo że nie 

wszystko jest odtajnione  a i dokumenty, choć powinny być jednoznaczne, rozmaicie bywają 

interpretowane. 

 Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę przeżycia i doznania dwóch narodów, kiedyś żyjących w 

zgodzie, obok siebie, z sobą, sąsiadów i powinowatych. 

 Sprawy trudne tym bardziej, że dotyczą przeżyć ekstremalnych, niosących ze sobą nie tylko 

rozczarowania, ale i cierpienie, gorycz porażki po obu stronach, uczucia nienawiści, dyskomfortu, 

strachu o bliskich i siebie, chęci zemsty. Dwa narody, które mamiono i wykorzystywano, 

postawiono przeciwko sobie w imię wartości wyższych. Jakich, skoro to, co działo się między nimi, 

niektórzy historycy nie wahają się nazwać ludobójstwem. Nacjonaliści z UPA w ciągu jednego 

tylko roku  (luty1943- luty1944) wymordowali 50-60 tys. Polaków, w tym czasie z rąk Polaków 

zginęło 2-3 tys. Ukraińców. W roku 1947 od kwietnia do lipca, komuniści wysiedlili 140 tys. 

Ukraińców. Tylko te dwa fakty historyczne, które nie podlegają dyskusji, sprawiają, że ciągle 

między narodami uwikłanymi w rzeź na Wołyniu i akcję Wisła, nie dochodzi do porozumienia. 

 Lektura trudna, bo choć lat minęło wiele, nawet autokarowa wycieczka w Bieszczady z 

mądrym pilotem lub przewodnikiem, uświadamia trzeciemu już powojennemu pokoleniu, ile tam 

wylało się krwi, ile uczuć nienawistnych przepełniało rozumy i serca.  Dziś w wielu miejscach 

widnieją tylko same nazwy wiosek, gdzie tabliczka na rogatkach „miejscowości” i kępa zdziczałych 

drzew owocowych w bezmiarze bieszczadzkich połonin, świadczą o tym, że kiedyś... 

 Tak, kiedyś lała się tu krew, wyrzynano się nawzajem w imię jakichś ideałów, które 

pozwalały rozwłóczyć wnętrzności wroga po okolicznych krzakach lub zostawić po akcji na 

kuchennym stole trupa niemowlaka, z jabłkiem w buzi, przytwierdzonego sztyletem do blatu. Żeby 

nie uciekł? Żeby nie zdradził? 

 A śmierć generała Świerczewskiego, którego niegdyś co roku kolejne pokolenia uczniów 

klas starszych szkół podstawowych poznawały na lekcjach historii i języka polskiego, nadal owiana 

jest tajemnicą. Jak było naprawdę, kto go zabił, swoi czy Ukraińcy? 

 Warto sięgnąć po tę książkę naszpikowaną faktami historycznymi i niedomówieniami, 

znakami zapytania, które są tylko symbolami, brakiem danych lub tym co się przemilcza świadomie 

jeszcze i dzisiaj, by dojść do wniosku, że nie tylko istnieją „rzeczy, które nie śniły się nawet 

filozofom”, ale i takie, które mimo upływu czasu ciągle są nabrzmiałe i trudne. Czyż jeszcze boją 

się niektórzy, że kiedy pług zaorze pierwszą skibę, wypłynie z ziemi krew? 

 Czy jest szansa, by stosunki polsko-ukraińskie stały się  normalne, przyjazne i nacechowane 

zaufaniem? Nie wiem, autor też nie odpowiada na to pytanie twierdząco. Wiem natomiast, że 

mieszkańcy obu niepodległych dziś krajów, chcą wreszcie wyciągnąć do siebie dłonie, przejść 

swobodnie przez granicę, porozmawiać, zapalić znicze na cmentarzach Orląt Lwowskich i 

Łyczakowskim gdzie groby wielu Polaków. Przebaczyć? Ilu zostało jeszcze tych, którzy zapytają 

siebie nawzajem: - Pamiętasz? 

  Dla pozostałych to już historia krwawa i tajemnicza jednak historia odległa jak cała II 

wojna światowa i Powstanie Warszawskie. 
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