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PRZEDMOWa PREZyDENTa UKRaINy

Zebrane w tym tomie unikalne dokumenty rzucają nowe światło na tragiczne 
stronice ukraińskiej historii. Ściśle strzeżone wcześniej materiały dzisiaj odsła-
niają przed nami nie tylko pełny obraz jednej z największych w świecie huma-
nitarnych katastrof, ale również ukazują heroizm i niezłomność narodu ukraiń-
skiego.

Wywołany przez totalitarny reżim Wielki Głód z lat 1932–1933 odebrał życie 
milionom przedstawicieli naszego narodu, śmiało więc możemy nazwać go świa-
domym, bezlitosnym i cynicznym ludobójstwem.

Komunistyczny reżim na Ukrainie miał na celu zniszczenie substancji narodu 
i korzeni tożsamości ukraińskiej, jak również całkowitą dewastację pracowitej 
ukraińskiej wsi. Działaniom tym przyświecał jeden cel: stłamszenie dążeń do 
wolności i zapobieżenie odrodzenia państwowości.

Jednak wszystkie wysiłki wroga zakończyły się porażką. Naród ukraiński, 
mimo olbrzymich strat wytrwał i zwyciężył. Wysiłki wielu pokoleń ukraińskich 
patriotów w końcu XX wieku zostały uwieńczone ogłoszeniem niepodległości 
Ukrainy.

Zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu. Wielki Głód, uzna-
ny za ludobójstwo dokonane przez komunistyczną dyktaturę, zostanie osądzony 
w świetle prawa i poddany ocenie międzynarodowej społeczności. Jedynie w ten 
sposób możemy zapobiec powtórzeniu podobnych tragedii.

Ukraina szczerze docenia fakt, iż w wielu państwach świata Wielki Głód 
uznano za ludobójstwo popełnione na narodzie ukraińskim. Nasze hasło „Ukrai-
na pamięta, świat uznaje!” z każdym dniem staje się coraz bardziej oczywiste.

Ponad sześćdziesiąt krajów podpisało wspólną deklarację Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, w której napiętnowano sprawców zbrodni przeciwko narodowi 
ukraińskiemu i uczczono pamięć jej ofiar. Stosowną deklarację uchwaliło rów-
nież Zgromadzenie Parlamentarne OBWE. Te oświadczenia międzynarodowej 
wspólnoty traktujemy jako przejaw szerokiej solidarności z naszym krajem.

Szczególną wdzięczność pragnę okazać naszym polskim przyjaciołom – po-
litykom, badaczom, dziennikarzom, działaczom społecznym – wspólnie z nami 
wkładającym znaczny wysiłek w ujawnienie rozmiarów ludobójstwa, jakiego 
Ukraińcy doświadczyli w latach 1932–1933.

Wierzę, iż włożony w to dzieło trud stanie się naszym wspólnym wkładem 
we wzmocnienie ideałów sprawiedliwości, demokracji i humanizmu, wyznawa-
nych przez współczesną Europę i cały cywilizowany świat.
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