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Kim jest Dmytro Klaczkiwski, którego chce
upamiętnić ukraiński parlament?
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę w sprawie
upamiętnienia ważnych dat i jubileuszy w 2021 roku. Są wśród
nich wydarzenia i ludzie wspólni dla historii obu narodów. Jedną
z osób, które chce wyróżnić ukraiński parlament jest Dmytro
Klaczkiwski, główny sprawca rzezi wołyńskiej dokonanej na
Polakach. Kim był Dmytro Klaczkiwski? Przeczytaj tekst
historyka IPN

 
Mrosław Szumiło: Dmytro
Klaczkiwski „Kłym Sawur” –
główny sprawca ludobójstwa
wołyńskiego

Do dziś trwają spory historyków wokół
przyczyn zbrodni wołyńskiej dokonanej
przez ukraińskich nacjonalistów w 1943
roku. Nie zachowały się pisemne rozkazy,
jednakże wszystkie dowody i poszlaki
wskazują, że bezpośrednią
odpowiedzialność za rozpętanie fali
mordów na polskiej ludności cywilnej
ponosi ówczesny dowódca UPA na
Wołyniu – Dmytro Klaczkiwski ps. „Kłym
Sawur”.

Dmytro Klaczkiwski urodził się 4 listopada 1911 r. w Zbarażu, na terenie Galicji Wschodniej.
W ukraińskich źródłach podawane są sprzeczne informacje co do jego pochodzenia
społecznego. Według jednej wersji był synem biednego chłopa, według innej – urzędnika
bankowego. W każdym razie stać go było na naukę w ukraińskim gimnazjum
w Stanisławowie, a następnie podjęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie, których nie ukończył. W pierwszej połowie lat 30. odbył
obowiązkową służbę w Wojsku Polskim, a później pracował w ukraińskiej spółdzielni
spożywczej „Ukrajinśka Torhiwla”.

Jeszcze podczas studiów wstąpił do nielegalnej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
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(OUN), dość popularnej wśród młodej inteligencji ukraińskiej w tym czasie. Skłonił go do
tego zapewne brak perspektyw na przyszłość związany z kryzysem gospodarczym lat 30.
i dyskryminacyjną polityką polskiej administracji wobec Ukraińców. Te czynniki
powodowały wówczas  podatność części młodych Ukraińców na radykalne hasła
i ekstremistyczną ideologię. Klaczkiwski jesienią 1937 r. został aresztowany przez polską
policję i spędził krótki czas w więzieniu, jednakże nie pełnił jeszcze wtedy ważniejszych
funkcji w OUN.

Od września 1939 r., pod okupacją sowiecką kontynuował swoją działalność jako szef
organizacji młodzieżowej (Junactwa) OUN w Stanisławowie. We wrześniu 1940 r. został
aresztowany przez NKWD i skazany na śmierć. Wyrok zamieniono jednak na 10 lat
więzienia. Po ataku Niemiec na Związek Sowiecki, na początku lipca 1941 r. Klaczkiwski
wydostał się z więzienia w Berdyczowie i aktywnie włączył w działalności frakcji OUN
Stepana Bandery – tzw. OUN-B. Od początku 1942 r. był prowidnykiem (przewodniczącym)
OUN-B na tzw. ziemiach północno-zachodnich (Wołyniu i Polesiu).

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl
►Polecamy także materiały zgromadzone na portalu
przystanekhistoria.pl pod hasłem OUN-UPA.
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