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Kraków, 20 lutego 2015 r.  

Testament żołnierzy Ukrainy – Borys Humeniuk  
W rocznicę Euromajdanów w Ukrainie  
 

Przed rokiem, 20 lutego 2014 roku na Euromajdanie w Kijowie zaczęli ginąć najlepsi synowie Ukrainy od kul 
snajperów specjalnych oddziałów Federacji Rosyjskiej oraz ich ślepych wykonawców wcześniej zaplanowanego, po-
nownego zniewolenia niezależnej od 1991 roku Ukrainy.  

Świat osłupiał, a na Ukrainie wciąż było gorzej i gorzej, mimo nadludzkich wysiłków i determinacji Ukraińców 
i wszystkich wspierających ich ludzi na całym cywilizowanym świecie.  

Szeregi Bohaterów Ukraińskiej Niebiańskiej Sotni wzrosły 500 razy – do 50 000 zabitych (jak poinformował, 
powołując się na wiarygodne źródła minister Daniel Rotfeld – „Gazeta Wyborcza”, 14.02.2015). Tysięcy zaginionych 
bez wieści, dziesiątki tysięcy rannych. Ponad 1 200 000 uchodźców, pozostawiając dorobek całego życia skazanych 
zostało na egzystencję w swej ojczyźnie, rozgrabionej przez poprzedni reżim, wyniszczanej sztucznym głodem w la-
tach 1932-1933 po katastrofie nuklearnej w Czarnobylu, a obecnie od ponad roku przez wojskową agresję rosyjską na 
Ukrainie.  

Trwająca od roku wojskowa agresja Federacji Rosyjskiej jest groźna przede wszystkim dlatego, że jej źró-
dłem i narzędziem jest publicznie głoszona przez władze kremlowskie nieprawda o Ukrainie i jej odwiecznych pra-
gnieniach życia w pokoju na własnej ziemi.  

Głosząc nieprawdę o ukraińskich Euromajdanach władze i oficjalne media rosyjskie uczyniły obelgą najbar-
dziej wzniosłe ideały i pragnienia Ukraińców – sprowadzając je do jednego hasła – „faszyści kijowscy”. Dzieje się to 
w sytuacji, gdy sowieckie władze stalinowskie i nazistowskie władze hitlerowskie współpracując ze sobą – układ 
Ribbentrop-Mołotow od 1939-1941 roku dokonywały rozbiorów państw w Europie.  

W ocenie władz moskiewskich faszystami określani są nacjonaliści ukraińscy, którzy rzucili hasło „ani Hitler, 
ani Stalin” podczas II wojny światowej, w której zginęło około 6 mln Ukraińców, w tym 1 mln 357 tys. żołnierzy Armii 
Czerwonej (oficjalne dane sowieckie), którzy mają swój udział w zwycięstwie nad faszyzmem, a także w wyzwoleniu 
m.in. Krakowa (Front Ukraiński).  

Władze moskiewskie zawłaszczające sobie zwycięstwo nad Hitlerem dążą do ponownego podporządkowa-
nia sobie republik sowieckich, a zwłaszcza niepodległej od 24 lat Ukrainy, bezlitośnie karanej za swój nieodwołalny 
wybór proeuropejski.  

Kluczem do pokojowego zakończenia prowadzonej przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie jest w pierwszej 
kolejności przeciwstawienie się głoszonej przez Moskwę nieprawdzie o Ukrainie, Polsce, Litwie, Estonii, Łotwie, Gru-
zji, a zwłaszcza o USA, uważanych przez Kreml za głównego wroga państw europejskich, a szczególnie Ukrainy i Rosji.  

Stosowaną wobec Ukrainy przemoc, tkwiącą swymi korzeniami w nieprawdzie i kłamstwie można przezwy-
ciężyć jedynie prawdą, która w obecnej sytuacji jest najskuteczniejszą siłą pokoju, jak m.in. pisała w artykule „Kraków 
przypomina – prawda siłą pokoju” Iwona Hajnosz („Gazeta Wyborcza”, 08.11.2014, tekst w załączeniu).  

Dlatego w rocznicę rozpętanej przez Rosję najpierw wojny propagandowej, a następnie bezpośredniej agre-
sji militarnej przeciwko Ukrainie załączam:  

1) „Testament” żołnierzy Armii Ukraińskiej, którzy dziś walczą w Piaskach, broniąc ziemi donieckiej, która 
wydała światu jednego z największych poetów Wasyla Stusa (załączam artykuł o jego twórczości, jako dowód wyso-
kich ideałów i przeżyć synów Donieckiej Ukrainy). Ci żołnierzy ukraińscy w 80% są rosyjskojęzycznymi obywatelami 
Ukrainy i bronią się przed prorosyjskimi terrorystami i oddziałami Armii Rosyjskiej, którzy zostali wysłani przez władze 
rosyjskie, by rzekomo „bronić rosyjskojęzycznych obywateli ukraińskich przed prześladującymi ich faszystami ukraiń-
skimi”. 

2) „List otwarty do laureatów Nagrody Nobla, przywódców państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady oraz państw i ludzi cywilizowanego świata w sprawie zaprzestania agresji rosyjskiej przeciwko Ukra-
inie”, wysłany przez uczestników międzynarodowej konferencji zorganizowanej 3 listopada 2014 roku w Uniwersyte-
cie Jagiellońskim.  
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