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GRZEGORZ HRYCIUK

Wroc aw

STOSUNKI POLSKO-UKRAI SKIE W OCENIE KONSULATU

NIEMIECKIEGO WE LWOWIE W 1939 ROKU

W adze niemieckie niemal od chwili nawi zania stosunków dyplomatycznych

z odrodzonym pa stwem polskim d y y do utworzenia placówki konsularnej we

Lwowie. Te zamiary napotyka y zdecydowany opór strony polskiej, która – jak

uwa ali sami Niemcy – obawia a si , „ e niemiecki konsul we Lwowie, tj. w cen-

trum ukrai skiego ycia w Polsce, móg by nawi za  kontakt z opozycyjnie nasta-

wionymi Ukrai cami i wzmocni  ich w walce przeciwko Polsce”1.

Ze wzgl du na wyra an  w „ostrej formie” bezwarunkow  odmow  w adz pol-

skich dyplomacja niemiecka zrezygnowa a z forsowania tego pomys u2. Powróci-

a jednak do sprawy natychmiast, gdy nadarzy a si  po temu okazja. By  ni  An-

schluss Austrii.

Do 1938 r. interesy Austrii reprezentowa  we Lwowie honorowy „konsul gene-

ralny” Stefan Baczewski3. Konsulat austriacki mie ci  si  przy ul. Ossoli skich 44.

Zatrudnieni w nim byli oprócz obywateli polskich tak e zawodowi dyplomaci au-

striaccy. Niemal natychmiast po wkroczeniu wojsk niemieckich austriackie mini-

sterstwo spraw zagranicznych wys a o depesz  do swojego poselstwa w Warsza-

wie z poleceniem zaprzestania dzia alno ci placówek konsularnych, w tym mi dzy

innymi we Lwowie, oraz powrotu zawodowych pracowników austriackiego MSZ

do kraju. Wiadomo  o tym dotar a do ambasadora niemieckiego w Warszawie Han-

sa-Adolfa von Moltke, który zwróci  si  do Berlina z propozycj  przej cia dwu kon-

sulatów austriackich w Bia ej oraz we Lwowie, miastach, w których III Rzesza nie

mia a swoich placówek. Ambasador niemiecki dowodzi , e utrzymanie ci g ej dzia-
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1 Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes (dalej: PAAA), Botschaft Warschau 16, Konsulat

Lemberg AIII 2m, koncept pisma dotycz cego utworzenia konsulatu we Lwowie, marzec 1938, b.p.
2 Ibidem.
3 Stefan Baczewski (1892–1940) by  znanym lwowskim prawnikiem i przemys owcem, dyrek-

torem fabryki wódek i likierów J.A. Baczewski, radc  Izby Przemys owo-Handlowej we Lwowie, rad-

nym miejskim. Aresztowany przez w adze radzieckie we wrze niu 1939 r., zosta  zamordowany

w Charkowie na wiosn  1940 r. Ukrai ski lad Katynia, opr. Z. Gajowniczek, Warszawa 1995, s. 217.
4 PAAA, Botschaft Warschau 16, Konsulat Lemberg AIII 2m, Reinkonzept, Moltke do Auswärtiges

Amt (dalej: AA), 15 III 1938 r., b.p.; Sprink (Lwów) do Ambasady w Warszawie, 25 IV 1938 r., b.p.
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alno ci konsulatu honorowego u atwi starania o przekszta cenie go w placówk

zawodow 5.

Za zgod  Auswärtiges Amt (dalej: AA) do Lwowa wys any zosta  pracownik

wydzia u konsularnego ambasady „oberinspektor” Sprink, który pe ni  mia  pocz t-

kowo obowi zki likwidatora konsulatu. Dotychczasowy kierownik placówki we

Lwowie, S. Baczewski, natychmiast po Anschlussie Austrii z o y  rezygnacj . Zo-

sta a ona przyj ta skwapliwie, jak mo na s dzi , nie tylko ze wzgl du na fakt, e

konsul honorowy nie przejawia  nadmiernej aktywno ci, ale równie  z uwagi na

niew a ciwe – w rozumieniu ustaw norymberskich – pochodzenie Baczewskiego.

Sprink mia  tymczasowo przej  pracowników konsulatu. Jednak jednym z pierw-

szych jego kroków by o zwolnienie pracownicy narodowo ci ydowskiej. Spo ród

pozosta ych urz dników zamierza  usun  jednego z referentów – Polaka z pocho-

dzenia, zatrzyma  natomiast, cho  na trzymiesi cznym wymówieniu ze wzgl du

na niejasny jeszcze status placówki, dwóch innych pracowników – obywateli pol-

skich pochodzenia niemieckiego6.

Tymczasem od marca do czerwca 1938 r. trwa y starania niemieckie o przekszta -

cenie lwowskiego konsulatu honorowego w zawodowy7. Strona polska sta a na sta-

nowisku wyra onym w nocie s ownej z 12 IV 1938 r., e exequatur zosta o udzie-

lone jedynie konsulatom austriackim, wi c „czynno ci dokonywane przez organa

Rz du Niemieckiego odno nie dwóch b. konsulatów austriackich dotyczy ” mog-

y „przej cia archiwów i maj tku oraz likwidacji biur tych przedstawicielstw”8.

Strona niemiecka uwa a a, e za ustanowieniem we Lwowie konsulatu zawodo-

wego przemawia y wzgl dy gospodarcze: zainteresowanie przemys em drzewnym,

naftowym w Galicji Wschodniej, udzia  w Targach Wschodnich, oraz polityczne –

opieka nad ludno ci  niemieck . Najistotniejsz  jednak przyczyn  gospodarcz  by a

mo liwo  obserwowania nowo tworzonego okr gu przemys owego w pobli u

Sandomierza (Centralny Okr g Przemys owy), a polityczn  – zainteresowanie kwe-

sti  ukrai sk  w Polsce. Przekonaniu w adz polskich s u y  mia o wskazywanie

na dysproporcj  i wyra n  przewag  liczby polskich placówek konsularnych

w Niemczech oraz gro ba nieuczestniczenia firm niemieckich w Targach Wscho-

dnich. Rzekomo jedynie obecno  niemieckiego konsulatu we Lwowie mog a przy-

czyni  si  do w a ciwego przygotowania uczestnictwa przemys u niemieckiego

w tej imprezie handlowej9.

W nocie s ownej wr czonej 24 V 1938 r. polskiemu MSZ-owi argumentowa-

no, e konsulat w Krakowie „z powodu dalekiej odleg o ci nie mo e sprawowa

5 Ibidem, Reinkonzept, Moltke do AA, 15 III 1938 r., b.p.
6 Ibidem, Sprink (Lwów) do Ambasady w Warszawie, 25 IV 1938 r., b.p; Sprink (Lwów) do Am-

basady w Warszawie, 1 V 1938 r.; Pismo z 30 III 1938 r. do Stefana v. Baczewskiego; Sprink (Lwów)

do Ambasady w Warszawie, 1 IV 1938 r.; Sprink (Lwów) do Ambasady w Warszawie, 6 V 1939 r.;

Reinkonzept, Moltke do AA, 10 V 1938 r., b.p.
7 Ibidem, nota s owna do polskiego MSZ, 30 III 1938 r.; koncept noty do polskiego MSZ, 29 IV

1938 r.; koncept noty s ownej do polskiego MSZ, 24 V 1938 r., b.p.
8 Ibidem, nota s owna polskiego MSZ, 12 IV 1938 r., b.p.
9 Ibidem, koncept pisma dotycz cego utworzenia konsulatu we Lwowie, marzec 1938, b.p.
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opieki nad by ymi austriackimi teraz obywatelami Rzeszy i interesami gospodar-

czymi”, w zwi zku z tym rz d niemiecki by  „zdecydowany stworzy  niemiecki

konsulat zawodowy we Lwowie”10. W miesi c pó niej rz d polski poinformowa

stron  niemieck  w nocie s ownej o swojej zgodzie „na ustanowienie we Lwowie

zawodowego konsulatu niemieckiego z jurysdykcj  na obszar województwa lwow-

skiego, tarnopolskiego i stanis awowskiego”11.

Zgoda w adz polskich pozwoli a na kontynuowanie prac organizacyjnych. Ze

wzgl du na konieczno  powrotu Sprinka do Warszawy, dzia alno ci  konsulatu

kierowa  tymczasowo radca Hans Forner, zatrudniony jeszcze w austriackim kon-

sulacie honorowym, uznawany za „sumiennego, pilnego urz dnika”12. Stan ten prze-

ci gn  si  ponad dziewi  miesi cy. Dopiero 10 II 1939 r. na nowego konsula nie-

mieckiego we Lwowie AA wyznaczy o dr. Gebharda Seelosa13. Nie by  on

nowicjuszem w s u bie dyplomatycznej na obszarze Polski. Seelos przyby  do Polski

6 III 1939 r. Do Lwowa przyjecha  dwa dni pó niej, o czym ambasada niemiecka

w aide-memoire poinformowa a polski MSZ14. Pó tora miesi ca pó niej polski MSZ

poinformowa  ambasad  niemieck  o udzieleniu Seelosowi z dniem 15 IV 1939 r.

exequatur15.

Konsulat niemiecki wczesn  wiosn  1939 r. zmieni  swoj  siedzib . Od 14 IV

1939 r. mie ci  si  on przy ul. Herburtów 3. Do Lwowa oprócz Seelosa zostali skie-

rowani na ni sze stanowiska administracyjne Alfons Gaerte i Krause16.

Seelos rozpocz  swoj  prac  we Lwowie w momencie, kiedy stosunki nie-

miecko-polskie uleg y wyra nemu zaostrzeniu. Nie pozosta o to bez wp ywu na

mo liwo ci i warunki jego dzia alno ci. Seelos skar y  si  w swoich sprawozda-

niach na ci g  inwigilacj  policji polskiej. Ka dy jego krok by  ledzony17. Po-

twierdzenie tego, jak si  wydaje, znale  mo na chocia by w sprawozdaniach

miesi cznych wydzia u spo eczno-politycznego Urz du Wojewódzkiego we Lwo-

wie, w których np. odnotowywano wyjazdy konsula samochodem w teren. W do-

kumentach polskich mo na natkn  si  nawet na wzmianki, e w czasie jednej

z podró y w Kalinowie zatrzyma  si  w sklepie Józefa Hellebrandta, „gdzie za-

da  w dlin i piwa”. „Charakter quasi-dyplomatyczny i fakt rozporz dzania au-

tem” sprowadza , jak si  skar ono, „do minimum mo liwo ci utrudniania mu

10 Ibidem, koncept noty s ownej do polskiego MSZ, 24 V 1938 r., b.p.
11 Ibidem, nota s owna polskiego MSZ, 24 VI 1938 r., b.p.
12 Ibidem, Reinkonzept, Moltke do AA, 10 V 1939 r.; Reinkonzept, Moltke do AA, 2 VII 1938 r.;

konsulat niemiecki we Lwowie do Ambasady w Warszawie, 27 XII 1938 r., b.p.
13 Ibidem, Seelos (Berlin) do Ambasady w Warszawie, 20 II 1939 r.; Seelos do Ambasady w War-

szawie, 4 III 1939 r.; AA do Ambsady w Warszawie, 10 II 1939 r., b.p.
14 Ibidem, aide-memoire do polskiego MSZ, 8 III 1939 r., b.p.
15 Ibidem, nota s owna polskiego MSZ, 21 IV 1939 r.; koncept pisma Ambasady w Warszawie do

konsulatu niemieckiego we Lwowie, 29 IV 1939 r., b.p.
16 Ibidem, konsulat niemiecki we Lwowie do Ambasady w Warszawie, 17 IV 1939 r.; konsulat

niemiecki we Lwowie do AA, 14 IV 1939 r.; konsulat niemiecki we Lwowie do Ambasady w War-

szawie, 2 V 1939 r.; konsulat niemiecki do Ambasady w Warszawie, 4 V 1939 r., b.p.
17 Ibidem, Seelos (Lwów) do AA, 11 V 1939 r., b.p.
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dzia alno ci”18. By zniech ci  konsula do zbyt cz stych objazdów prowincji,

w nocy z 7 na 8 maja „nieznani sprawcy” uszkodzili silnik jego samochodu. Spro-

wadzony mechanik samochodowy uszkodzenia okre li  jako prac  „fachowca

pierwszej klasy”19.

Z dost pnych w archiwum politycznym AA raportów Seelosa wynika, e g ów-

nym punktem zainteresowania konsula niemieckiego we Lwowie by a sytuacja lud-

no ci ukrai skiej w Polsce.

Nadzór polskich w adz bezpiecze stwa, status dyplomaty, pogarszaj ce si  re-

lacje polsko-niemieckie powodowa y, e Seelos w swoich analizach sytuacji opie-

ra  si  na oficjalnej prasie polskiej i ukrai skiej oraz na – niebezpo rednich – kon-

taktach z czo owymi politykami ukrai skimi. M em zaufania i po rednikiem

Seelosa by  przedstawiciel miejscowej diaspory niemieckiej Gorgon.

Seelos w swoich raportach z jednej strony stara  si  – w formie syntetyczno-

-przekrojowej, cz ciowo retrospektywnej – scharakteryzowa  ukrai skie ycie po-

lityczne, gospodarcze i religijne, z drugiej wiele miejsca po wi ca  relacjonowa-

niu bie cych wydarze  politycznych, analizie stosunków polsko-ukrai skich oraz

stanowiska Ukrai ców wobec Niemiec.

Konsul III Rzeszy we Lwowie podkre la , niejednokrotnie do tego powracaj c,

specyfik  ukrai skiego ycia organizacyjnego w Polsce, stwierdzaj c przy okazji

charakterystyki g ównych ukrai skich partii i ugrupowa  politycznych m.in.: „Du a

si a Ukrai ców w Polsce le y w tym, e wszystkie ich partie, instytucje gospodar-

cze i kulturalne nakierowane s  na jeden, wspólny cel: utworzenie niepodleg ego

pa stwa ukrai skiego. Ca kowicie oboj tne jest, czy si  okre laj  jako socjalistycz-

ne, demokratyczne czy ludowe – wszystkie maj  ten cel jako g ówny punkt w swoim

programie partyjnym. Dlatego te  nie mo na mierzy  ukrai skich partii miar  za-

chodnioeuropejskich poj . Je li w programie partyjnym przyjmuje si  wed ug za-

barwienia wiatopogl dowego ró ne nastawienie do problemów w asno ci, w spra-

wach spo ecznych i gospodarczych, to schodzi to w t o w obliczu najpilniejszej

narodowej walki. Problemy wiatopogl dowe zaznaczy yby si  mocniej dopiero

w momencie, w którym zosta oby stworzone w asne pa stwo. Ukrai skie partie

dzia aj  dlatego nie tyle poprzez swoje pogl dy, ile przez swoj  ide  narodow ,

któr  chc  urzeczywistni  na ró ne sposoby. We wszystkich istotnych kwestiach

narodowych i wobec narodowych przeciwników wyst puj  mo liwie zespolone”20.

Jako przyk ad podawano, e w 1935 r. radykalni socjali ci i Ukrai skie Zjedno-

czenie Narodowo-Demokratyczne (Ukrajin ke Nacionalno-Demokratyczne Objed-

nannia; UNDO) w sejmie zag osowali tylko raz inaczej21. Dowodem tendencji do
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18 Der awnyj Archiw Lwiw koji Ob asti, f. 1, op. 52, s. 2805, k. 76, Miesi czne sprawozdanie

sytuacyjne z ycia polskich stronnictw politycznych za miesi c kwiecie  1939, Urz d Wojewódzki

we Lwowie.
19 PAAA, Botschaft Warschau 16, Konsulat Lemberg AIII 2m, Seelos do AA, 11 V 1939 r., b.p.
20 PAAA, Po 6 Rassenfrage, Nationalitätenfrage, Fremdvolker in Polen, R 104150, Seelos (Lwów)

do AA, 19 VIII 1939 r., s. 111–112 (455464–455465).
21 Ibidem, s. 112 (455465).
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skupiania narodowych si  w obliczu wa nych wydarze  politycznych sta o si  utwo-

rzenie w kwietniu 1939 r., o czym konsul niemiecki informowa  w ci le tajnym

sprawozdaniu z ko ca kwietnia 1939 r., tzw. komitetu inicjatywnego sk adaj cego

si  z przedstawicieli pi ciu g ównych kierunków politycznych22.

Najcz ciej w sprawozdaniach przewija o si  UNDO, które Seelos uznawa  za

parti  „wi kszo ciow ”, dysponuj c  du ymi wp ywami, kierowan  przez ludzi

prezentuj cych wysoki poziom my lenia politycznego. Redaktora „Di a” Iwana Ke-

dryna okre la  nawet jako jedn  z „najlepszych g ów ukrai skich”23.

Niema o miejsca po wi ca  tak e postaci i dzia alno ci Dmytra Palijewa, przy-

wódcy Frontu Jedno ci Narodowej. Uznawa , e krytyka „ugodowej” polityki

UNDO przyczyni a si  do wzrostu jego popularno ci. Jednym z g ównych rod-

ków umacniania pozycji Palijewa by o pismo „Ukrajin ki Wisti”, które dzi ki swojej

zawarto ci, sprawnemu kolporta owi i ni szej od „Di a” cenie mia o wy szy na-

k ad, a co za tym idzie i wi kszy zasi g od tego zas u onego dziennika24.

Szczególne zainteresowanie Seelosa budzi a jednak Organizacja Ukrai skich

Nacjonalistów (OUN). Pisa  o niej m.in.: „Nie ma mocnego programu partyjnego,

chocia  jej zwolennicy ho duj  g ównie faszystowskim ideom. Mówi si  o zwo-

lennikach OUN jako o nacjonalistach w w szym sensie, podczas gdy nastawie-

nie nacjonalistyczne w szerszym sensie jest oczywiste dla ka dego Ukrai ca, do-

wolnie jakiego kierunku. OUN jest zbudowana na zasadzie bezwarunkowego

pos usze stwa i wymaga od swoich zwolenników bezwzgl dnego dzia ania. Jej

celem jest organizowanie walki obronnej przeciwko Polakom, utworzenie grup ter-

roru i przygotowanie powszechnego ruchu powsta czego.

Zas uga OUN le y w oczach Ukrai ców przede wszystkim w tym, e, pono-

sz c ofiary, podtrzymuje narodow  energi  stale przez aktywne dzia ania i nie do-

puszcza, eby Ukrai cy pogodzili si  z obecnym stanem”25. Pi t  achillesow  OUN

by a jej podatno  i wra liwo  na dzia ania prowokatorów. Mia o si  to przeja-

wi  zarówno podczas procesu w sprawie zabójstwa Pierackiego, jak i w falach are-

sztowa  w 1938 i 1939 r.26

Inne partie nie budzi y zainteresowania niemieckiej placówki konsularnej, za-

pewne ze wzgl du na ich mniejsze wp ywy w spo ecze stwie ukrai skim.

Wysok  ocen  w sprawozdaniach Seelosa zyska a „wy mienicie zorganizowa-

na” ukrai ska spó dzielczo , która „obok Ko cio a greckokatolickiego i organi-

zacji kulturalnych” by a „g ównym punktem oparcia dla Ukrai ców w Polsce”. Jej

ostatecznym celem, podobnie jak wszystkich innych organizacji ukrai skich, by o

stworzenie „podstawy dla ukrai skiego pa stwa”27.
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22 Ibidem, Seelos (Lwów) do AA, 27 IV 1939 r., s. 70–71 (455423–455424).
23 Ibidem, R 104149, Seelos (Lwów) do AA, 21 III 1939 r., s. 23 (455390).
24 Ibidem, R 104150, Seelos (Lwów) do AA, 4 VIII 1939 r., s. 73–74 (455446–455447).
25 Ibidem, Seelos (Lwów) do AA, 19 VIII 1939 r., s. 117 (455469); ca y raport: s. 111–119

(455464–455471).
26 Ibidem, s. 117 (455469).
27 Ibidem, Seelos (Lwów) do AA, 9 VIII 1939 r., s. 76–77 (455448–455449).
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W raportach Seelosa znalaz  swoje odbicie kolejny, swoisty fenomen ukrai -

skiego ycia narodowego, jakim by a rola odgrywana przez Ko ció  greckokato-

licki i jego g ow , „ukrai skiego przywódc , metropolit , hrabiego Szeptyckiego”28

w odrodzeniu narodowym i walce o niepodleg o . Pretekstu do obszernej charak-

terystyki postaci metropolity dostarczy y uroczyste obchody 40. rocznicy sakry bi-

skupiej Andrzeja Szeptyckiego.

Seelos pisa : „Jego ca e ycie sta o w s u bie swojego ukrai skiego narodu,

w którego narodowym rozwoju ma znacz cy udzia . Poniewa  Ukrai cy widz

w nim nie tylko ksi cia Ko cio a, lecz przede wszystkim narodowego przywódc ,

hrabia Szeptycki cieszy si  ich nieograniczonym zaufaniem. Jego osoba stoi jeszcze

nad codziennymi sporami ukrai skich organizacji i ró nicami zda  ukrai skich

przywódców partyjnych, którzy wszyscy uznaj  jego niezaprzeczalny autorytet.

Metropolita nale y do jednej z niewielu ukrai skich rodzin szlacheckich, które

si  nie spolonizowa y w pe ni, lecz kultywuj  ukrai skie tradycje. W ci gu ostat-

nich 150 lat dom Szeptyckich obdarowa  Ko ció  unicki trzema metropolitami”29.

Wyj tkowa rola Szeptyckiego przejawia a si  zarówno na polu religijnym, jak

i w yciu politycznym, naukowym i kulturalnym. Metropolita okre lany by  jako

jeden z najwa niejszych zwolenników i pionierów unii z Ko cio em prawos aw-

nym. Szeptycki nie waha  si  wspiera  finansowo takich inicjatyw narodowych jak

Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki, Muzeum Narodowe (którego by  funda-

torem), wykopaliska archeologiczne. Jego zas ug  mia o by  spopularyzowanie

okre lenia „Ukrainiec” w miejsce „Rusina”.

Nie anga uj c si  w bezpo redni  dzia alno  adnego z ugrupowa  politycz-

nych, by  „doradc  wszystkich ruchów”, sta  ponad podzia ami. To w a nie z jego

inicjatywy powsta  mia  w 1939 r. „komitet kontaktowy” polityków ukrai skich.

Dzi ki wieloletniej dzia alno ci zdoby  Szeptycki mi o  narodu ukrai skiego, „dla

którego jest nie tylko ksi ciem Ko cio a, lecz ojcem swojego narodu”30.

Kilka raportów niemieckiego konsula we Lwowie przynosi o charakterystyk

polskiej polityki narodowo ciowej w stosunku do Ukrai ców. Ingerencja w adz

polskich dotyczy  mia a ka dej w a ciwie sfery „ludzkiej dzia alno ci”. rodki,

którymi pa stwo polskie mia o si  pos ugiwa , zawiera y si  mi dzy „politycznym

wp ywem”, „uciskiem finansowym” a „najostrzejsz  policyjn  samowol ” i „woj-

skowymi akcjami terrorystycznymi”31.

W ród dzia a  politycznych wymieniane by y: ograniczanie wolno ci osobistej

poprzez kontrole policyjne, zezwalanie na podró e wewn trzne za wiedz  policji,

nieudzielanie zgody na wyjazdy zagraniczne. Zakaz zebra  dotyczy  m.in. mani-

festacji w Zielone wi tki, podczas których czczono poleg ych w zmaganiach

o niepodleg o . Wyj tkowo dolegliwy by  terror wyborczy – uniewa nianie list
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28 PAAA, Botschaft Moskau 495, Seelos (Lwów) do AA, 23 VI 1939 r., s. 517987.
29 Ibidem, s. 517987–517988.
30 Ibidem, s. 517987–517991.
31 Ibidem, Seelos (Lwów) do AA, marzec 1939 (odpis raportu Polska polityka ucisku wobec Ukra-

i ców), s. 1.
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wyborczych i skre lanie wyborców. Wymownym przyk adem nadu y  by  przyta-

czany przez Seelosa fakt, e w wyborach do lwowskiej Rady Miejskiej wybrano

64 Polaków, 16 ydów i ani jednego Ukrai ca. W adze polskie uniemo liwia y te

legaln  dzia alno  niektórych partii politycznych. Za przynale no  do OUN grozi

mia y nawet kary do o miu lat wi zienia.

Wobec prasy ukrai skiej stosowana by a najostrzejsza cenzura. „Nie ma tygo-

dnia – pisano w raporcie – w którym bardziej znacz ce gazety »Di o« i »Ukrajin-

ki Wisti« nie s  konfiskowane”32. Ludno  ukrai ska poddana by a te  uciskowi

finansowemu – zmuszano j  do udzia u w zbiórkach pa stwowych, pozbawiano

prawa nabywania parcelowanej ziemi, stosowano represje wobec „kwitn cych ukra-

i skich spó dzielni”, „które s  cierniem w oku dla Polaków”.

Dyskryminacja Ukrai ców przejawia a si  te  w zakazie zajmowania pewnych

posad i stanowisk w administracji i s u bie pa stwowej. Ukrai ców usuwano na-

wet z najni szych funkcji, np. na kolei.

W adze polskie stosowa  mia y ucisk równie  na polu kultury i o wiaty. Ogra-

niczono z 3 tys. w 1923 r. do kilkuset pod koniec lat 30. liczb  szkó  ukrai skich,

utrudniano dzia alno  „Ridnej Szko y”, odbierano nauczycielom ukrai skim pra-

wo do nauczania, pozbawiano niektóre szko y ukrai skie ich charakteru narodo-

wego poprzez delegowanie do nich nauczycieli Polaków, którzy prowadzili cz

lekcji po polsku. Powa ne bariery stawa y przed m odzie  pragn c  studiowa .

Na medycyn  w latach 30. przyjmowano jedynie trzech–czterech Ukrai ców rocz-

nie, na Politechnice stosowa  miano zasad  numerus clausus. Do studiowania na

wielu innych kierunkach zniech cano uniemo liwianiem znalezienia zatrudnienia

po uko czeniu uczelni.

Reglamentacji podlega o tak e ukrai skie ycie kulturalne. „Pro wity” znajdo-

wa  si  mia y pod nadzorem policji, uniemo liwiono funkcjonowanie teatru ukra-

i skiego we Lwowie, z ró nymi trudno ciami boryka y si  ukrai skie stowarzy-

szenia sportowe. Jako przyk ad takich dzia a  podawano fakt odebrania Ukrai com

w marcu 1939 r. we Lwowie boiska sportowego.

W adze polskie nie cofa y si  nawet przed ingerencj  w ycie religijne. Próbo-

wa y przej  kontrol  nad prawos awiem, prowadzi y „wichrzycielsk ” robot

w Ko ciele greckokatolickim, skierowan  przeciw Szeptyckiemu. Na drug  po o-

w  lat 30., zw aszcza ostatnie dwa–trzy lata, przypada  mia a bezwzgl dna walka

pa stwa z duchownymi greckokatolickimi. Skazywano ich nawet na dwa lata wi -

zienia za wpisywanie do ksi g parafialnych nazwisk i imion wiernych w brzmie-

niu ukrai skim. W ci gu dwóch lat zapa  mia o 1600 wyroków, ponad 500 ksi -

y zosta o tymczasowo aresztowanych.

Ukoronowaniem tych poczyna  by y akcje pacyfikacyjne w 1930 i 1938 r.,

„w których Polacy z niewiarygodnym okrucie stwem i sadyzmem wymordowali

w straszliwy sposób i m czyli setki Ukrai ców, spalili niezliczon  ilo  domów

prywatnych, zabudowa  i ca ych ukrai skich wsi”33.

Stosunki polsko-ukrai skie w ocenie konsulatu niemieckiego we Lwowie w 1939 roku

32 Ibidem, s. 2.
33 Ibidem, s. 9.
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Ten, zawieraj cy tak ponury bilans polityki polskiej na kresach po udniowo-

-wschodnich, raport ko czy  si  nast puj c  konkluzj : „Spoiwem, które jednoczy

Ukrai ców, pomimo wszystkich konfliktów wewn trznych, jest nienawi  do Po-

laków”34.

Jedn  z p aszczyzn najostrzejszej konfrontacji polsko-ukrai skiej mia o by  ycie

religijne, a jednym ze skuteczniejszych narz dzi walki z Ukrai cami pozostawa

Ko ció  rzymskokatolicki.

Katalog zarzutów stawianych tyle  hierarchii Ko cio a rzymskokatolickiego, ile

w adzom pa stwowym, by  nader obszerny. W adze polskie uniemo liwia  mia y

np. przechodzenie prawos awnych na obrz dek greckokatolicki w obawie przed

konsolidacj  Ukrai ców równie  na p aszczy nie religijnej. Utrudnia  miano te

budow  nowych cerkwi greckokatolickich, i to w chwili, gdy z poparciem pa stwa

i czynników wojskowych wznoszono wiele ko cio ów aci skich. Seelos pisa :

„Ka demu zwiedzaj cemu kraj, który przeje d a autem przez wschodniogalicyjsk

prowincj , rzucaj  si  w oczy liczne nowe budowle, dzi ki swojemu stylowi na-

tychmiast rozpoznawalne jako ko cio y rzymskokatolickie”35.

Bardziej szczegó owo omawiane by y w raporcie metody zach cania czy zmu-

szania grekokatolików do zmiany obrz dku. Od takiej decyzji uzale nia  miano

zatrudnienie na kolei i na poczcie, w jednym z gimnazjów lwowskich w roku szkol-

nym 1936/1937 zapowiadano, e matur  zdadz  jedynie ci uczniowie grekokatoli-

cy, którzy przejd  na obrz dek aci ski. Sk anianiu do przyst powania do Ko cio-

a rzymskokatolickiego i w efekcie polonizacji s u y  mia o polszczenie nazwisk,

czy organizowanie ruchu szlachty zagrodowej. W raporcie rozwijano w tek two-

rzenia w onie Cerkwi greckokatolickiej kierunku propolskiego, na którego czele

sta  mia  kapelan Ilków (Myko a Ilkiw), przewidywany na greckokatolickiego bi-

skupa polowego. Prób  poddania polskim wp ywom emków by o stworzenie ad-

ministracji apostolskiej emkowszczyzny.

Restrykcyjna polityka dosi ga a tak e Cerkwi prawos awnej. Zarzucano w a-

dzom polskim odbieranie cerkwi i maj tków ko cielnych na cele osadnictwa woj-

skowego, próby wp ywania na samych metropolitów oraz na dobór proboszczów,

likwidacj  seminariów prawos awnych w Krzemie cu i Wilnie, odebranie 130 cer-

kwi na Che mszczy nie, czy wreszcie mianowanie na biskupów dwu ksi y uzna-

j cych si  za Polaków.

Mimo tak ponurego obrazu totalnej walki pa stwa z Cerkwi  greckokatolick

i prawos awn , wnioski ko cowe tchn y optymizmem: „Dotychczas tak e ta

obrzydliwa walka Polaków na terenie ko cielnym i u ycie polskiego Ko cio a ka-

tolickiego przeciwko Ukrai com nie mog  w aden sposób z ama  si y oporu na-

rodu ukrai skiego”36.

Wi cej miejsca ni  ta retrospektywa w raportach konsula zajmowa a charakte-

rystyka bie cych wydarze  politycznych. Jednym z najwa niejszych i przykuwa-
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34 Ibidem, s. 10.
35 Ibidem, Seelos (Lwów) do AA, 17 VII 1939 r., b.p.
36 Ibidem.
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j cych uwag  zjawisk by y podejmowane wiosn  1939 r. inicjatywy – z jednej stro-

ny w obliczu upadku Rusi Zakarpackiej, co zmusza  musia o Ukrai ców do po-

szukiwania bardziej realistycznych rozwi za , oraz w obliczu wzrostu napi cia mi -

dzy Rzecz pospolit  i III Rzesz , co znowu w adze polskie mog o zach ca  do

jakiej  formy porozumienia polsko-ukrai skiego, kontaktów i rozmów polsko-ukra-

i skich. Do konsulatu dociera y ze róde  ukrai skich informacje o propozycji nada-

nia Ukrai com autonomii politycznej, gospodarczej i kulturalnej w zamian za ukra-

i sk  antyniemieck  deklaracj  lojalno ci wobec pa stwa polskiego. Doj  mia o

nawet w tej sprawie do bezpo redniego spotkania trzech wybitnych ukrai skich

dzia aczy politycznych z premierem Sk adkowskim. Jednak tematyka rozmów do-

tyczy a raczej spraw bie cych, jedynie marginalnie dotkn a kwestii autonomii.

W adze Rzeczypospolitej by y równie niech tne spe nieniu postulatów ukrai skich,

jak Ukrai cy polskich37.

Latem 1939 r. w doniesieniach Seelosa wi cej miejsca zajmowa y informacje

wskazuj ce raczej na zaostrzenie stosunków polsko-ukrai skich ni  na ich uspo-

kojenie. W lipcu 1939 r. Seelos opisywa  brutaln  akcj  polskiej policji w wioskach

Szybalin, Byszki i Ceniów w pow. Brze any38. W sierpniu w kilku raportach lub

depeszach informowa  szczegó owo o prewencyjnej akcji polskich w adz bezpie-

cze stwa i aresztowaniach ukrai skich dzia aczy politycznych i spo ecznych

w województwie lwowskim, stanis awowskim i tarnopolskim. Akcja ta wywo a

mia a olbrzymie wzburzenie w ród spo eczno ci ukrai skiej, a nawet, jak dowo-

dzi  Seelos, nios a gro b  przerodzenia si  w niekontrolowany wybuch niezado-

wolenia, który móg by zosta  krwawo st umiony przez w adze polskie39.

Troch  jakby pragn c usprawiedliwi  swoje zainteresowanie kwesti  ukrai sk ,

niemiecki konsul we Lwowie wskazywa  tak e z jednej strony na wzmo on  ak-

tywno  radzieckiej propagandy, odwo uj cej si  wr cz do argumentacji narodo-

wej, a z drugiej na o ywion  dzia alno  brytyjskich s u b dyplomatycznych

w Galicji Wschodniej40.

Jedn  z najistotniejszych i najwa niejszych dla dyplomacji III Rzeszy kwestii

by a ocena, a w a ciwie niemal monitorowanie nastrojów Ukrai ców i ich stosun-

ku do Niemiec.

Misja Seelosa rozpocz a si  w momencie ma o fortunnym. Rozbudzone po-

wstaniem autonomicznej Rusi Zakarpackiej nadzieje i oczekiwania dozna y boles-

nego zawodu. „Koniec autonomicznej Karpato-Ukrainy wywo a  w ród polskich

Stosunki polsko-ukrai skie w ocenie konsulatu niemieckiego we Lwowie w 1939 roku

37 Ibidem, Botschaft Moskau 520, Seelos (Lwów) do AA, 22 IV 1939 r., s. 225362–225363; Po 6

Rassenfrage..., R 104150, Seelos (Lwów) do AA, 12 V 1939 r., s. 33–35 (455428–455430); Seelos

(Lwów) do AA, 29 V 1939 r., s. 41 (455436).
38 Ibidem, Botschaft Moskau 495, Seelos (Lwów) do AA, 11 VII 1939 r., b.p.; Po 6 Rassenfra-

ge..., R 104149, Seelos (Lwów) do AA, 22 VII 1939 r., s. 243–249 (455393–455399).
39 Ibidem, Po 6 Rassenfrage..., R 104150, Seelos (Lwów) do AA, 2 VIII 1939 r., s. 64; Seelos

(Lwów) do AA, 17 VIII 1939 r., s. 92–97; Seelos (Lwów) do AA, 21 VIII 1939 r., s. 107–108

(455462–455463).
40 Ibidem, Botschaft Moskau 495, 13 VII 1939 r., s. 234309–234310; Po 6 Rassenfrage...,

R 104150, Seelos (Lwów) do AA, 18 VIII 1939 r., s. 99–100 (455455–455456).



232

Ukrai ców g bokie przygn bienie i utrat  nadziei. W stosunku do Niemiec i ich

przywódcy, którego Ukrai cy dotychczas traktowali jako swojego zbawc  i czcili

jak bo yszcze, pojawi o si  poczucie, e zostali zdradzeni”41. Przypuszczenia See-

losa dotycz ce mo liwo ci przyj cia bardziej realistycznego stanowiska przez wi k-

szo  Ukrai ców wydawa y si  sprawdza . Ju  w nieca y miesi c pó niej, w ra-

porcie z 13 IV 1939 r., Seelos ocenia , e przygn bienie spowodowane upadkiem

Rusi Zakarpackiej mia o si  ku ko cowi. O ywienie nadziei przynie  mia y gwa-

rancja brytyjska i pogorszenie stosunków polsko-niemieckich. Seelos pisa : „Sta-

nowisko Ukrai ców opiera si  tym razem nie jak podczas istnienia Karpato-Ukra-

iny na przesadnej wierze w misj  zbawcz  Niemiec wobec Ukrainy, lecz na trze wej

rozwadze, e przy zaostrzeniu stosunków polsko-niemieckich przypadnie im istot-

na rola. Ukrai cy ledz  dlatego z napi t  uwag  dalsze skutki porozumienia pol-

sko-angielskiego i niemieck  reakcj  na nie”42.

Seelos w kolejnym raporcie sugerowa , e w obliczu dalszego zaognienia rela-

cji polsko-niemieckich, przywódcy ukrai scy oczekiwaliby jakiej  deklaracji czy

próby bli szego wyja nienia stanowiska niemieckiego w sprawie ukrai skiej. 12 V

1939 r. konsul niemiecki we Lwowie pisa : „Jak mój zaufany cz owiek w ko cu

o wiadczy , ukrai scy przywódcy chcieliby teraz z ch ci  widzie  ja niej postaw

Niemiec wobec problemu ukrai skiego. Nie s dz , e pozytywne niemieckie

o wiadczenie by oby oczekiwane jako warunek tego, eby Ukrai cy pozostali da-

lej przy swoim negatywnym stanowisku wobec polskiej oferty, gdy  zarówno w ród

ukrai skich mas, jak i warstwy przywódczej panuje ponownie zasadniczo nasta-

wienie germanofilskie. Wszak e ukrai skim przywódcom atwiej by oby utrzyma

proniemieck  postaw , je li przekazano by im ustnie o wiadczenie dobrej woli”43.

Ta uwaga by a w jakiej  mierze wyrazem opinii samego konsula. wiadczy

o tym wys any równocze nie z raportem prywatny list skierowany do jednego

z urz dników AA, w którym skar c si  na brak wskazówek i instrukcji w sprawie

niemieckiego stanowiska w kwestii ukrai skiej, postulowa  z o enie deklaracji.

Winna ona zawiera  s owa pot pienia dla okrucie stw pope nionych przez W grów

przy obsadzaniu Rusi Zakarpackiej, poparcia dla autonomii Rusi w ramach W -

gier. O wiadczenie zawiera  mia o deklaracj  „dobrej woli” wobec d e  Ukrai -

ców w Polsce (formalnie ograniczonych tylko do stara  o autonomi ), co mia o

upewni  ich, e nie s  traktowani jako narz dzie, rodek do celu44.

Ta propozycja Seelosa spotka a si  z odzewem i by a dyskutowana przez wy-

sokich urz dników AA. Ju  17 V 1939 r. Kierownik Wydzia u Politycznego w AA,

podsekretarz stanu Ernst Woermann pisa  w notatce do Weizsackera, e konsul nie-

miecki we Lwowie nie powinien wydawa  adnych o wiadcze  o charakterze ofi-

cjalnym i ograniczy  si  tylko do osobistego wyra enia – w formie najogólniej-

szej – poparcia d e  autonomicznych w Polsce. Je li chodzi o kwesti  autonomii
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41 Ibidem, Po 6 Rassenfrage..., R 104149, Seelos (Lwów) do AA, 21 III 1939 r., s. 234 (455389).
42 Ibidem, Botschaft Moskau 520, Seelos (Lwów) do AA, 13 IV 1939 r., s. 225380.
43 Ibidem, Po 6 Rassenfrage..., R 104150, Seelos (Lwów) do AA, 12 V 1939 r., s. 37 (455430).
44 Ibidem, List prywatny Seelosa do Woermanna, 13 V 1939 r., s. 38–39 (455432–455434).
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Rusi, Seelos winien nadmieni , e ma otrzyma  informacj  o stanowisku W gier45.

Mimo i  kwesti  z o enia deklaracji Seelos uznawa  za piln , na ostateczn  decy-

zj  Berlina musia  czeka  a  do ko ca lipca. Dopiero bowiem 29 VII 1939 r. otrzy-

ma  ci le poufn  depesz , w której nakazywano wstrzyma  si  od oficjalnych de-

klaracji. Nie wyra ano natomiast adnych obiekcji przed z o eniem „utrzymanego

w tonie ogólnym”, osobistego o wiadczenia dobrej woli wobec d e  autonomicz-

nych czy kryj cych si  za tym postulatów niepodleg o ci. Wykluczone mia o by

natomiast sk adanie jakichkolwiek antyw gierskich deklaracji, a zw aszcza pot -

pianie okrucie stw pope nionych na Rusi. Wolno by o natomiast napomkn

o zwolnieniu wi niów i przekazaniu ich Rzeszy, przy wyra nym podkre leniu nie-

mieckiego wp ywu na tak  decyzj  w adz w gierskich46.

Trudno okre li , czy taka deklaracja zosta a z o ona, jak zosta a odebrana przez

ukrai skich polityków, na ile uspokoi a ich i wyja ni a niemieckie intencje.

Je li wierzy  depeszom Seelosa ze Lwowa, do sierpnia 1939 r. nie zachodzi y

wi ksze zmiany w proniemieckim na ogó  nastawieniu ludno ci ukrai skiej. Spo-

radyczne antyniemieckie o wiadczenia sk adane przez niektórych polityków ukra-

i skich czy zdystansowane wobec Niemiec g osy prasy nie by y wyrazem praw-

dziwej opinii Ukrai ców. W raporcie z 3 VI 1939 r. Seelos pisa : „Na przekór temu

mog  na podstawie moich miejscowych wra e  tylko na nowo podkre li , e du a

masa ukrai skiego narodu po przezwyci eniu zawodu zwi zanego z Karpato-Ukra-

in  znowu jest usposobiona przyja nie do Niemiec i swoje nadzieje na stworzenie

pa stwa ukrai skiego widzi w Niemczech”47. Podkre la , eby nie przywi zywa

wagi do antyniemieckich deklaracji sk adanych z obawy przed prze ladowaniami.

„Z miarodajnej ukrai skiej strony informowano mnie ju  przed dwoma tygodnia-

mi, e takie antyniemieckie o wiadczenia z taktycznych powodów s  oczekiwane

[...], ale ze strony niemieckiej w adnym wypadku nie powinno by  przywi zywa-

ne materialne znaczenie. Przed kilkoma dniami na nowo poinformowano mnie, e

ich przyjazne Polsce stanowisko w celu uspokojenia Polaków w najbli szym cza-

sie nawet si  wzmocni”48.

wiadectwem owych prawdziwych nastrojów m.in. wsi ukrai skiej by o zacho-

wanie m odzie y podczas brutalnej akcji policyjnej w pow. brze a skim. Charakte-

ryzowa a j  „zaci ta twardo ” i rzucanie w twarz policjantom, którzy ich areszto-

wali i bili: „Róbcie z nami, co chcecie, za 2 miesi ce przyjdzie przecie  Hitler”49.

45 Ibidem, Woermann do Weizsackera, 17 V 1939 r., s. 40 (455435).
46 Ibidem, Woermann do Seelosa, 29 VII 1939 r., s. 43–44 (455439–455440).
47 Ibidem, Botschaft Moskau 520, Seelos (Lwów) do AA, 3 VI 1939 r., s. 225296.
48 Ibidem. Opini  tak  formu owa  Seelos jeszcze 19 VIII 1939 r., a wi c tu  przed podpisaniem

porozumie  radziecko-niemieckich. Konsul III Rzeszy we Lwowie pisa  w swoim raporcie m.in.: „Na

zlecenie ukrai skiej partii wi kszo ciowej UNDO i narodowych grup Palijewa zosta em poinformo-

wany, e polski rz d chce zmusi  partie ukrai skie pod gro b  najostrzejszych represji do wydania

o wiadczenia antyniemieckiego. Ukrai cy prosz  o zapewnienie wszystkich istotnych niemieckich

placówek, e takie o wiadczenie nast pi tylko pod polskim naciskiem. Stanowisko ukrai skiej prasy

wobec Niemiec by oby z taktycznych wzgl dów negatywne”. Ibidem, Po 6 Rassenfrage..., R. 104150,

Seelos (Lwów) do AA, 19 VIII 1939 r. (telegram), s. 89 (455452).
49 Ibidem, Botschaft Moskau 495, Seelos (Lwów) do AA, 11 VII 1939 r., b.p.
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W sierpniu 1939 r. nastroje mia y si  tak zradykalizowa , e niewykluczone wy-

dawa  si  mia y „lokalne wybuchy rewolucyjnego rodzaju”50. Co wi cej, pojawia

si  zacz y si  plotki, e natychmiastowego powstania Ukrai ców yczy sobie w a-

nie Rzesza. Te pog oski mia y by  prowokacj  obliczon  na skompromitowanie

Niemiec w przypadku wybuchu powsta czego ruchu ukrai skiego. Niewsparty –

po raz kolejny przez Niemcy – zako czy  si  móg  krwaw  a ni  i ostateczn  utrat

wiary w poparcie III Rzeszy51.

W lipcu i sierpniu niepokój – zw aszcza w ród starszej, bardziej do wiadczo-

nej generacji polityków ukrai skich z Galicji Wschodniej – budzi  zacz a mo li-

wo  porozumienia si  Niemiec i ZSRR52. Obawy te zosta y przedstawione w ostat-

niej dost pnej autorowi depeszy Seelosa wys anej 23 VIII 1939 r. o 11.45. „Ukrai cy

s  g boko poruszeni zamiarami zawarcia paktu niemiecko-radzieckiego, w którym

widz  koniec gor co znienawidzonej Polski, z drugiej strony panuje we wszyst-

kich ukrai skich grupach ci ka obawa, e przez to nie tylko idea Wielkiej Ukrai-

ny upadnie na d ugo, lecz przede wszystkim, e tak e polska Ukraina Zachodnia

zostanie zaofiarowana Rosjanom jako rekompensata”53.

Te obawy i przeczucia okaza y si  nad wyraz trafne.

Krótka, ledwie pó roczna dzia alno  dr. Gebharda Seelosa na stanowisku kon-

sula we Lwowie nastawiona by a przede wszystkim na ledzenie stosunków pol-

sko-ukrai skich, rozpoznanie i relacjonowanie nastrojów Ukrai ców oraz stano-

wiska przywódców ukrai skich partii politycznych. W swoich raportach Seelos

wyra nie prezentowa  nieprzychylny Polsce, inspirowany przez ko a ukrai skie

obraz relacji polsko-ukrai skich. By y to wiadomo ci otrzymywane z drugiej r ki,

niemniej szybko i jak si  wydaje stosunkowo wiernie oddaj ce opinie strony ukra-

i skiej. Raz jeden, w maju 1939 r., Seelos wyst pi  z polityczn  inicjatyw  z o e-

nia deklaracji „dobrej woli” wspieraj cej autonomiczne, a w istocie niepodleg o-

ciowe aspiracje „polskich Ukrai ców”. Czy ta deklaracja i p yn ca z kart raportów

niek amana yczliwo  dla Ukrai ców rozprasza y obawy bardziej realnie, trze-

wo my l cych przedstawicieli cz ci elit ukrai skich? Z pewno ci  nie w pe ni,

o czym wiadcz  odnotowane przez samego dyplomat  niemieckiego g osy doty-

cz ce paktu niemiecko-radzieckiego. A e obawy elit rozmija y si  – by  mo e –

z odczuciami wielu mniej do wiadczonych politycznie Ukrai ców? wiadczy o to

tylko niestety o potencjale niech ci czy wr cz nienawi ci do pa stwa polskiego,

w którego zniszczeniu pomóc mog a III Rzesza, sojusznik wprawdzie niepewny,

niemniej... jedyny.

50 Ibidem, Po 6 Rassenfrage..., R 104150, Seelos (Lwów) do AA, 21 VIII 1939 r., s. 107–108

(455462–455463) i za cznik do raportu z 21 VIII 1939 r., s. 109–110 (455464–455465).
51 Ibidem, s. 107 (455462).
52 Ibidem, notatka dr. Meyer-Heydenhagena, 13 VII 1939 r., s. 42 (455437); Seelos (Lwów) do

AA, 28 VII 1939 r., s. 50–52 (588209–588211).
53 Ibidem, Seelos (Lwów) do AA, 23 VIII 1939 r., godz 11.45 (telegram), s. 106 (455461).


