
Jednoczeœnie od 2002 roku Kijowski Instytut
Studiów ̄ ydowskich rejestruje wzrost anty-
semickich incydentów. Coraz wiêcej jest

tego typu artyku³ów w prasie. We wschodniej
Ukrainie od lata 2004 roku pojawiaj¹ siê co-
raz czêœciej informacje o antysemickich na-
pisach, dewastacjach ¿ydowskich cmentarzy
i o bezpoœrednich atakach na ̄ ydów. Na przy-
k³ad w czerwcu 2005 roku gmina ¿ydowska
z Doniecka poinformowa³a, ¿e w mieœcie po-
jawi³y siê skrajnie antysemickie ulotki nawo-
³uj¹ce do oporu przeciwko „syjonistycznemu
re¿imowi” i USA.

Tak¿e w tym samym miesi¹cu centrum
gminy ¿ydowskiej w Kijowie zosta³o zdewa-
stowane i wymalowane swastykami oraz szo-
winistycznymi has³ami wymierzonymi prze-
ciwko prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Jusz-
czence. W Kijowie równie¿ stale atakowana
jest synagoga im. Brodskiego, g³ownie przez
cz³onków futbolowej subkultury hooligans,
zwi¹zanych z Dynamem Kijów.

W 2002 i 2003 roku zjawisko antysemity-
zmu w Polsce i na Ukrainie badali naukowcy
z Polski i Ukrainy. Rozró¿nili oni tradycyjno-
religijny oraz wspó³czesny antysemi-
tyzm i antysyjonizm – jako zmodyfi-
kowan¹ formê has³a o „œwiatowym
¿ydowskim spisku”. G³ównym wyni-
kiem badañ by³o to, ¿e antysemityzm
na Ukrainie jest regionalnie bardzo
zró¿nicowany, z powodu zw³aszcza
ró¿norodnego rozwoju polityczno-hi-
storycznego kraju. Tradycyjny antyse-
mityzm wed³ug badañ pojawia siê
w szczególnoœci na zachodniej Ukra-
inie, która d³ugi czas by³a czêœci¹
Polski i gdzie du¿a czêœæ spo³eczeñ-
stwa nale¿y do koœcio³a grekokatolic-
kiego. Wspó³czesny antysemityzm
spotyka siê na zachodniej Ukrainie
w formie ,,sprzê¿enia” komunizmu
i bolszewizmu z tradycyjn¹ nienawi-
œci¹ do ,,¿ydostwa”.

Na wschodniej Ukrainie, tradycyj-
nie mocniej zorientowanej na Rosjê,
antysemityzm jest natomiast po³¹czo-
ny z antyamerykanizmem. Zgodnie
z teori¹ spiskow¹, ¯ydom przypisywa-
na jest chêæ przejêcia w³adzy nad
Ukrain¹, a w Juszczence widzi siê na-
rzêdzie spisku i poœrednika, który zwi¹-
za³ siê z wrogami narodu.

Antysemityzm antykapitalistyczny
jest jednak szeroko rozpowszechnio-
ny w ca³ym kraju. Nacjonalistyczna
opozycja przeciwko by³emu prezy-
dentowi Leonidowi Kuczmie uczyni-

³a na przyk³ad z wp³ywowych oligarchów me-
dialnych i energetycznych pochodzenia
¿ydowskiego, w tym ziêcia Kuczmy – Wiktora
Pinczuka, centralnym punktem swojej kampa-
nii nienawiœci.

Taktykê tak¹ u³atwia³ tak¿e fakt, ¿e wielu
czo³owych reprezentantów ¿ydowskich orga-
nizacji by³o cz³onkami partii Kuczmy. Wyj¹t-
kiem jest jedynie bezpartyjny przedsiêbiorca
Jevhen Czerwenenko, od kwietnia 2002 roku
wiceprezydent Euro-Azjatyckiego Kongresu
¯ydów, który opowiedzia³ siê po stronie Jusz-
czenki i zosta³ potem ministrem transportu i ko-
munikacji.

W toku politycznych sporów podczas wy-
borów prezydenckich jesieni¹ 2005 roku anty-
semityzm by³ czêstym œrodkiem dyskredytowa-
nia politycznych przeciwników. Typowym przy-
k³adem tego typu taktyki by³ spór o zamkniêcie
wychodz¹cej w piêæsettysiêcznym nak³adzie
gazety ,,Silski Wisti” („Wiejskie Wiadomoœci”),
która uwa¿ana by³a za jednego z najwa¿niej-
szych rzeczników opozycji. We wrzeœniu 2003
,,Silski Wisti” reklamowa³y ksi¹¿kê profesora
Wasyla Jeremenki, w której ten wyk³adowca

renomowanej prywatnej szko³y wy¿szej w Ki-
jowie, udowadnia³, ¿e ¯ydzi byli odpowiedzial-
ni za klêskê g³odu na pocz¹tku lat trzydziestych,
podczas której w wyniku stalinowskiej blokady
ekonomicznej umrzeæ mia³o nawet kilkanaœcie
milionów Ukraiñców (tak¿e ¯ydów). Wed³ug Je-
remenki ¯ydzi mieli ponadto stanowiæ oko³o
99% sowieckiej s³u¿by bezpieczeñstwa, NKWD,
która przyczyni³a siê bezpoœrednio do œmierci
milionów Ukraiñców, a obecni ,,syjonistyczni
oligarchowie”, w rodzaju Wiktora Pinczuka, s¹
natomiast jego zdaniem odpowiedzialni za ka-
tastrofaln¹ sytuacjê ekonomiczn¹ kraju.

Przeciwko antysemickiej nagonce na
³amach „Silskich” wyst¹pi³ do s¹du Miêdzyna-
rodowy Komitet Antyfaszystowski i w styczniu
2004 roku gazeta zosta³a zamkniêta z powodu
„wzniecania napiêæ na tle etnicznym”.
W  wyniku czego spora czêœæ ówczesnej opo-
zycji: miêdzy innymi cz³onkowie sojuszu Par-
tii Socjalistycznej, koalicji Nasza Ukraina i Blo-
ku Julii Tymoszenko przypuœcili szturm prze-
ciwko wyrokowi s¹du.

Nie ma w tym fakcie mo¿e niczego spe-
cjalnie zaskakuj¹cego zwa¿ywszy, ¿e cz³on-
kiem Bloku Julii Tymoszeko jest na przyk³ad
Andrij Szkil, lider faszyzuj¹cej partii UNA-
UNSO, pose³ ukraiñskiego parlamentu – We-
rchownej Rady. Miêdzy innymi za  spraw¹ ta-
kich polityków podczas  demonstracji w cza-
sie Pomarañczowej Rewolucji mo¿na by³o czê-
sto zobaczyæ flagi UNA-UNSO oraz spotkaæ
sporo nazi-skinów – sympatyków tej partii.

Jak szeroka jest baza dla radykalnego an-
tysemityzmu pokazuje dalszy ci¹g zdarzeñ
z kwietnia 2005 roku. Grupa zasiadaj¹cych
w Werchownej Radzie deputowanych wys³a-
³a ,,list otwarty” do prezydenta, premiera
i S¹du Najwy¿szego Ukrainy, w którym udo-
wadnia³a, ¿e ukraiñscy ¯ydzi wykorzystuj¹
swoje organizacje do wprowadzenia na Ukra-
inie „diabelskiego re¿imu” i doprowadzenia
do „prawdziwego ukraiñskiego genocydu”.
Pamflet koñczy siê ¿¹daniem deputowanych,

aby ¿ydowskie organizacje zbadaæ
pod k¹tem ich celów i dzia³alnoœci
oraz aby w razie potrzeby wszcz¹æ
przeciwko nim postêpowanie karne.
Sygnatariusze listu postulowali rów-
nie¿ zbadanie, jak daleko ¯ydzi byli
odpowiedzialni za sfa³szowanie wy-
ników wyborów prezydenckich w zi-
mie – na prze³omie 2004 i 2005
roku.

Ostatecznie pod „listem otwar-
tym” podpisa³o siê ponad 100 osób
publicznych, miêdzy innymi promi-
nentni deputowani – jak by³y redak-
tor naczelny „Silskich Wisti”. Rz¹d
Ukrainy zareagowa³ jednak na tê pro-
wokacjê zdecydowanie, a sam pre-
zydent Juszczenko podkreœla³ w wie-
lu wyst¹pieniach na Ukrainie i za gra-
nic¹, na przyk³ad podczas spotkania
z organizacjami ¿ydowskimi w USA,
¿e czuje siê odpowiedzialny za wal-
kê z antysemityzmem.

Warto zatem przygl¹daæ siê
uwa¿nie, czy i jak prezydent orazrz¹d
poradz¹ sobie z antysemickimi posta-
wami, nie tylko wœród swoich prze-
ciwników politycznych, ale i w swo-
im w³asnym obozie.
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Od uzyskania przez Ukrainê niepodleg³oœci w 1991 roku o 73% zmniej-
szy³a siê liczba mieszkaj¹cej na niej ludnoœci pochodzenia ¿ydowskie-
go. Sta³o siê to g³ównie za spraw¹ wzmo¿onej emigracji. Wed³ug da-
nych spisu powszechnego z 2001 roku, przy ogólnej liczbie obywateli
wynosz¹cej 48 milionów ¿yje dziœ na niej ju¿ tylko oko³o 103 tysiêcy
osób pochodzenia ¿ydowskiego. Odpowiada to 0,2% ogólnej ludno-
œci. Nieoficjalne dane mówi¹ jednak o piêciuset tysi¹cach ¯ydów. Naj-
wiêksze ¿ydowskie gminy znajduj¹ siê w Kijowie i innych du¿ych mia-
stach kraju.

Andrij Szkil, lider faszyzuj¹cej partii UNA-UNSO
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