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– Mam świadomość, że na wschodzie
Ukrainy toczy się wojna. Ale
doświadczenie IPN mówi, że odkładanie
czegokolwiek na później oznacza, iż ten
temat wróci po latach, możliwe ze
zdwojoną siłą. Historia wiąże się z
konsekwencjami – mówi w wywiadzie
dla magazynu „Plus Minus” dr Jarosław
Szarek, prezes Instytutu Pamięci
Narodowej. Jak dodaje, o kompromis ze
stroną ukraińską w sprawie rzezi
wołyńskiej będzie bardzo trudno.

– Znaczna część ukraińskich elit politycznych – stwierdza z ubolewaniem dr Szarek – buduje
swoją tożsamość na tradycji OUN-UPA. Tymczasem polskie władze i historycy w sprawie
Wołynia nie mają wątpliwości – to było ludobójstwo. Jeśli w ogóle dojdzie kiedyś do
porozumienia w tej płaszczyźnie z ukraińskim IPN to – zdaniem prezesa Instytutu – jest to
kwestia odległej przyszłości.

–  Dla mnie problemem zasadniczym jest świadomość Ukraińców. Czy my jesteśmy zdolni
pokazać im, że być może są lepsze historyczne wzorce niż sprawcy ludobójstwa? A czy
możemy wybierać suwerennemu państwu bohaterów narodowych? – pyta w rozmowie z
Piotrem Zarembą prezes IPN.

Jak podkreślił, obowiązkiem Instytutu, ale i Państwa Polskiego, jest zrobienie wszystkiego, aby
właściwie upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej, ludzi, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami.
– Jeżeli jako naród tworzymy wspólnotę, to mamy zobowiązania wobec naszych rodaków,
którzy żyli przed nami – obowiązek ich pogrzebania wynika z przynależności do cywilizacji
łacińskiej – przypomina dr Szarek.

Tymczasem dziś – dodaje – w relacjach z Ukrainą problemem jest nie tylko kwestia oceny
dramatycznych wydarzeń sprzed 75 lat – ale także umożliwienie poszukiwań i ekshumacji
bezbronnych osób, pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. O ile władze ukraińskie
nie utrudniają stronie polskiej dostępu do archiwów, na ekshumacje polskich ofiar wciąż nie
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wyraziły zgody.

– Wskazanie miejsc, gdzie spoczywają Polacy, to program minimum. Policzyliśmy kiedyś, że w
przypadku realnego wpuszczania IPN na Ukrainę, przy obecnej strukturze, siłami Wydziału
Kresowego, mamy pracy na kilkadziesiąt lat – podsumowuje prezes IPN.

* * *

Całość rozmowy – a w niej m.in. tematyka relacji polsko-izraelskich, promocji polskiej historii za
granicą oraz przygotowań IPN do świętowania 100-lecia polskiej niepodległości – w najnowszym
wydaniu magazynu „Plus Minus”, weekendowego wydania „Rzeczpospolitej”.


