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Mirosław Szumiło: O niepodległą Ukrainę. Symon
Petlura (1879–1926)
W maju mija 140. rocznica urodzin Symona Petlury – przywódcy
Ukraińskiej Republiki Ludowej. W historii Ukrainy odegrał on
równie doniosłą rolę, jak Józef Piłsudski w historii Polski.

W ich drogach życiowych znajdziemy zresztą wiele cech wspólnych. Obaj działalność
polityczną zaczynali w partiach socjalistycznych, ale „wysiedli z czerwonego tramwaju na
przystanku Niepodległość”. Połączyła ich wspólna walka przeciwko bolszewikom w 1920 r.
W przeciwieństwie do Piłsudskiego, Petlurze nie było dane zbudowanie niepodległego
państwa dla swego narodu. Mimo to jego legenda ożywiała później ruch niepodległościowy
w kraju i na emigracji.

W Rosji carskiej i polutowej

Symon Petlura urodził się 22 maja 1879 r. w Połtawie w rodzinie Wasyla i Olhy z domu
Marczenko. Jego ojciec był drobnym przedsiębiorcą dorożkarskim. W tym czasie ukraiński
ruch narodowy w Rosji bezwzględnie zwalczano, a mieszkańców Ukrainy uważano za
„Małorosjan”. Tożsamość narodową Symona kształtowały tradycje rodzinne matki,
wywodzącej się ze starego rodu kozackiego. Młody Petlura skorzystał ze ścieżki kariery
najbardziej dostępnej dla niższych warstw społecznych w Rosji – z nauki w seminarium
duchownym. Jednakże przed ukończeniem edukacji został usunięty z seminarium za
działalność polityczną w ruchu rewolucyjnym. Tym samym pozbawiono go prawa wstępu
na uniwersytet. Podobny los spotkał zresztą starszego od niego o pół roku Josifa
Dżugaszwilego (Stalina), seminarzystę w Tyflisie. Wybrali wtedy drogę typową dla ich
rówieśników – radykalnych, lewicowych inteligentów w Imperium Rosyjskim.

Zagrożony aresztowaniem dwudziestotrzyletni Petlura wyjechał do Jekaterynodaru na
Kubaniu, gdzie pracował jako nauczyciel i pomagał wybitnemu historykowi, prof. Fedirowi
Szczerbynie, w opracowaniu dziejów kozactwa kubańskiego. Jednocześnie kontynuował
konspiracyjną działalność w Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej. Stało się to przyczyną jego
aresztowania w grudniu 1903 r. Po kilku miesiącach został wypuszczony za kaucją i
wyjechał potajemnie do Lwowa – stolicy austriackiej Galicji. Redagował tam partyjną
gazetę „Selanyn” („Włościanin”) i poznał znanych działaczy ruchu narodowego, m.in.
Mychajłę Hruszewskiego. Podczas pobytu w Galicji Petlura nauczył się języka polskiego i
czytał utwory polskich pisarzy. Szczególne wrażenie zrobiła na nim twórczość Stanisława
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Wyspiańskiego.

Po ogłoszeniu amnestii przez władze rosyjskie, jesienią 1905 r. wrócił do Rosji. Działał w
Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, łączącej hasła socjalne z narodowymi.
Zarabiał na chleb jako księgowy. Jednocześnie był aktywny na niwie dziennikarskiej i
publicystycznej, redagując ukraińskie czasopisma w Kijowie i Petersburgu. W 1911 r.
przeniósł się do Moskwy i wydawał rosyjskojęzyczny miesięcznik „Ukrainskaja Żyzń”
(„Życie Ukraińskie”). Poznał tam Olhę Bilską (1885–1959), z którą związał się na całe życie.
Wkrótce urodziło się jedyne dziecko Petlury – córka Łesia (1911–1941).

W tym czasie odchodził on stopniowo od programu socjalistycznego w stronę postulatów
narodowych. On i inni działacze ukraińscy nie myśleli jeszcze o niepodległości. Realnym i
optymalnym rozwiązaniem była dla nich szeroka autonomia Ukrainy w ramach
federacyjnego, demokratycznego państwa rosyjskiego. Dlatego w momencie wybuchu I
wojny światowej Petlura napisał artykuł Wojna i Ukraińcy, w którym apelował do rodaków o
spełnienie obywatelskiego obowiązku wobec państwa. Liczył na to, że zwycięski car spojrzy
przychylnie na ukraińskie postulaty. W pierwszym okresie wojny identyczne stanowisko
zajęła większość polskich polityków narodowych w Rosji.

Od 1914 r. Petlura zajmował skromną posadę w Związku Ziemstw, organizując pomoc
humanitarną dla rannych żołnierzy i ewakuowanej ludności cywilnej. Na szerszą arenę
dziejów wypłynął wiosną 1917 r., po wybuchu rewolucji lutowej w Rosji, obaleniu caratu i
nasileniu się ukraińskich dążeń wolnościowych. W Kijowie powstał wówczas ukraiński
autonomiczny parlament – Centralna Rada, z Hruszewskim na czele. Pod jego auspicjami
zwołano w maju 1917 r. Ukraiński Zjazd Wojskowy, gromadzący delegatów
reprezentujących ponad milion żołnierzy ukraińskich z armii rosyjskiej. Na zjeździe tym
Petlura odegrał pierwszoplanową rolę i stanął na czele Generalnego Komitetu Wojskowego.
Miesiąc później (23 czerwca) Centralna Rada wydała I Uniwersał, proklamujący autonomię
terytorialną Ukrainy, i powołała do życia własny rząd – Sekretariat Generalny z
Wołodymyrem Wynnyczenką na czele. Petlura został szefem resortu spraw wojskowych.

Jego celem była jak najszybsza ukrainizacja jednostek wojskowych armii rosyjskiej na
Ukrainie. Borykał się przy tym z wieloma obiektywnymi trudnościami. Z jednej strony
zmęczenie wojną i agitacja bolszewicka spowodowały rozpolitykowanie żołnierzy, upadek
morale i dyscypliny. Z drugiej – nie znajdował zrozumienia u rządzących w Kijowie
socjalistycznych doktrynerów, wciąż wierzących w demokratyczną, federacyjną Rosję i inne
rewolucyjne mrzonki. Nie widzieli oni konieczności tworzenia regularnej armii narodowej.
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