Wołodymyr

Wiatrowycz

jest historykiem niepokornym . Idzie pod
prąd przyjętych ustaleń, choć

w zgodzie z prawdą

jego zdaniem

historyczną.

rewizji dotychczasowe

poglądy

Poddaje

polskich

historyków na genezę konfliktu polsko-ukraińskiego, liczbę

jego ofia r, fakt wydania

przez kierownictwo OUN i UPA rozkazu
ludności

wymordowania

o dokumenty pokazuje,

polskiej. W oparciu

że

11 lipca 1943 roku

UPA zaatakowała i zniszczyła
miejscowości

kilkanaście

na Wołyniu, a nie, jak twierdzi

polska strona- kilkaset. W swojej
siłę ukraińskiej

nie "wybiela" na
konfliktu,

opisując

popełnionych

sprzeciwia

się

liczne

przykłady

ludności

na

książce

strony
mordów

polskiej, lecz

nazywaniu ich "ludobójstwem".

Wbrew utrwalonym stereotypom stara
się uzmysłowić

czytelnikowi polskiemu

przyczyny, które

sprawiły, że

państwo

i w Galicji

na Wołyniu

polskie i polscy osadnicy

byli postrzegani przez Ukraińców jako
okupanci, i to, że korzenie "rzezi wołyńskiej"
tkwią

zarówno w ideologii ukraińskiego

ruchu nacjonalistycznego, jak i w

błędnej

polityce Drugiej Rzeczypospolitej, przede
wszystkim
prawa

zaś-

w negowaniu przez Polaków

Ukraińców

ziemiach

do budowania na tych

własnego, niepodległego państwa .

Wołodymyr Wiatrowycz

Otóż dla Ukraińców boje z Polakami
to ich droga do własnego państwa,
od Chmielnickiego po UPA,
to ich jeszcze dłuższa wojna
nowoczesnej Europy
Maciej Stasiński, Jak Polak z Ukraińcem,
[w:] Wołyń 1943–2008. Pojednanie, Warszawa 2008
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