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Przyczynek do wojennych dziejów Ukraińskiego
Legionu Samoobrony (1943–1945)

Polecamy artykuł Marcina Majewskiego
dotyczący wojennych dziejów Ukraińskiego
Legionu Samoobrony (1943–1945). Dowódcą
jednego z oddziałów był Mychajło Karkoć
(„Wowk”).

Ukraiński Legion Samoobrony (ULS) został utworzony w drugiej połowie 1943 r. w
rejonie Łucka. Powstał w wyniku porozumienia pomiędzy funkcjonariuszami SD
(Sicherheitsdienst) Okręgu Wołyń-Podole Komisariatu Rzeszy „Ukraina" a łuckim
Prowidem OUN-M (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcja melnykowska). W
pierwszej fazie swoich działań był to typowy oddział partyzancki zwalczający
partyzantkę sowiecką i polską. W 1944 r. stanowił już jednostkę przeciwpartyzancką
o charakterze na wpół policyjnym, niekiedy używaną przez dowództwo niemieckie
do pospolitych pacyfikacji wsi na Wołyniu, w okolicach Hrubieszowa, potem w
Kieleckiem i Krakowskiem.

Początkowo ULS występował pod nazwą Rejdujuczyj Widdił, ale już wiosną 1944 r. w
meldunkach niemieckich pojawiają się nazwy Kampfgruppe Assmuss i Sonderheit Assmuss,
a nawet Melnikkampfgruppe. Według części historyków oddział nazywany był również
Legionem Wołyńskim lub Wołyńskim Legionem Samoobrony. Trudno ustalić, w którym
momencie zaczęła obowiązywać nazwa Ukraiński Legion Samoobrony, ale zapewne
nastąpiło to nie później niż w czerwcu 1944 r. W tym okresie przede wszystkim Niemcy
zaczęli stosować nazwy Ukrainische Selbstschutz Legion oraz 31. SMdS Bataillon. W
literaturze spotyka się ponadto nazwę 31. batalion SD (używa jej Kost' Bondarenko2} lub
31. Schuma (Schutzmannschaft), którą odnotowują źródła niemieckie).

Niemało trudności nastręcza ustalenie podległości legionu niemieckiemu sojusznikowi.
Według Andrija Bolianowśkicgo ULS formalnie wchodził w skład tzw. UWW (Ukrajinskic
Wyzwolone Wojsko). Wydaje się to mało prawdopodobne, a na pewno wymaga
wnikliwszych badań. Według badacza hiszpańskiego Carlosa Caballero Jurado ULS podlegał
Orpo (Ordnungspolizci) i był batalionem pomocniczej policji ochronnej (Schuma).
Bondarenko natomiast wiąże, moim zdaniem słusznie, ULS z Sicherheitsdienst. Jak się
wydaje, od początku był to specjalny pododdział do zwalczania bolszewickiej partyzantki
podlegający tylko i wyłącznie policji bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że legion utworzono
w wyniku rozmów z komendantem Sipo i SD Okręgu WołyńPodole. W miarę przesuwania
się frontu był on podporządkowany kolejno komendantom Sipo i SD w Łucku, potem w
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Lublinie, wreszcie Krakowie. Dodać należy, że znakomita większość służących w legionie
Niemców to funkcjonariusze SD związani głównie z sekcją IV A (sprawy narodowościowe)
policji bezpieczeństwa.

Cały artykuł w załączonym pliku pdf.
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