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Simon Petľura a pogromy na Židov 

 

Štefánia KOVÁČOVÁ 

 

  V rokoch 1917 až 1921 sa v kultúrnom a politickom živote Ukrajiny objavilo viacero 

osobností, ktoré mali veľký vplyv na vývoj a politické udalosti na Ukrajine. Svojou prácou 

a činnosťou prispeli k pokusu o vytvorenie nezávislej Ukrajiny i o jej konkrétnu realizáciu.     

Medzi najvýraznejšie osobnosti v boji za nezávislosť patril Simon Vasilievič Petľura, 

významný politik, vojenský veliteľ a novinár. Hlavným cieľom jeho politického boja sa stala 

myšlienka vytvorenia samostatnej Ukrajiny, ktorá bude stáť na pevných demokratických 

a humanistických princípoch. Tieto myšlienky začali formovať jeho život už počas obdobia 

štúdia, a boli pre neho rozhodujúce aj počas jeho politickej kariéry i v celom jeho živote. 

  Po revolúcii v Rusku v roku 1917 sa Simon Petľura stal predsedom Generálneho 

vojenského výboru, ktorého úlohou bolo previesť ukrajinizáciu armády. Počas vytvárania 

ukrajinských politických orgánov vznikol Generálny sekretariát, kde Petľura získal funkciu 

generálneho sekretára vojenských záležitosti. Sústredil všetku svoju pozornosť na to, aby 

vytvoril ukrajinskú armádu. V politickej činnosti sa Petľura dostal do opozície proti 

predsedovi vlády UNR Vynnyčenkovi, tým že ho upozorňoval na nevhodnosť orientácie na 

sovietske Rusko. Rovnako predvídal nevhodnosť orientácie na Nemecko v zahraničnej 

politike Ukrajiny, ktorú presadzoval Pavlo Skoropads´kyj. V apríli 1918 sa Skoropads´kyj stal 

najvyšším politickým predstaviteľom Ukrajiny. Simon Petľura svoj nesúhlas na prebiehajúce 

udalosti vyjadril odchodom z politiky a začal pôsobiť v civilnom živote. Pracoval ako 

predseda Zemského zväzu. V tom období už bola jeho popularita medzi obyvateľmi  veľká, 

preto ho Skoropads´kyj z obavy, aby sa nepostavil na čelo protihejtmanského povstania, 

uväznil. Po zvrhnutí vlády hejtmana Pavla Skoropads´keho v decembri 1919 sa Simon 

Petľura stal členom nového politického orgánu Direktória Ukrajinskej národnej republiky 

a zároveň najvyšším vojenským veliteľom. Znova stal pred úlohou vytvoriť armádu 

Ukrajinskej národnej republiky. Toto obdobie bolo najťažšou etapou na Ukrajine v procese 

získavania samostatnosti. Petľura ako vrchný veliteľ musel viesť armádu, ktorá bojovala na 

troch frontoch. Problémy, ktoré musel Petľura v armáde riešiť boli spôsobené 

nespoľahlivosťou mnohých atamanov a veliteľov, ktorí boli ovplyvnení boľševickou alebo 

bielogvardejskou propagandou. 
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  Jednou z tém, s ktorou bola spätá politická a vojenská činnosť Simona Petľuru bol 

jeho postoj vo vzťahu k židovskému obyvateľstvu na Ukrajine a jeho zodpovednosť za 

židovské pogromy,647 ktoré prebiehali v rokoch 1917 až 1921 na Ukrajine. Židovské 

obyvateľstvo na Ukrajine predstavovalo tretiu najväčšiu národnostnú skupinu, žijúcu 

prevažne v mestách.648 Pogromy na židovské obyvateľstvo na Ukrajine predstavujú jednu 

z najtragickejších etáp v procese vytvárania samostatnej UNR. Aj napriek tomu, že Ukrajina, 

rovnako ako iné časti cárskeho Ruska bola poznačená antisemitizmom a obyvateľstvo bolo 

týmto javom výrazne ovplyvnené. Petľura sa už v mladosti javil ako človek, ktorý sa staval na 

obranu židovského obyvateľstva. Židia pre neho predstavovali ľudsky potenciál, bez ktorého 

sa mladá Ukrajinská národná republika nemohla zaobísť. Považoval ich za neodmysliteľnú 

súčasť Ukrajiny.  

  Už počas svojich študentských čias vystupoval voči Židom veľmi priateľsky a bez 

predsudkov. Jeho spolužiaci potvrdzovali, že často obraňoval židovských študentov, ktorých 

urážali iní študenti. Vyslúžil si za to prezývku „židovský otec“.649 Jeho spolupracovník 

a priateľ Fedir Ščerbyna, ktorý s ním spolupracoval na Kubáni, vo svojich spomienkach  

uviedol: „Čo sa týkalo židovskej otázky ostal mi v pamäti humánny postoj S. Vasilieviča 

k židovskej mase, osobitne k pracujúcim vrstvám a chudobe. Petľura veľa hovoril o živote 

Židov, ale nikdy som nepočul, aby vystupoval proti Židom ako národnosti. Vtedy som sa 

presvedčil, že Petľura nepatrí medzi židofóbov, naopak jeho humánny postoj k Židom ako 

k národu bol typický pre jeho dobrosrdečnú a mäkkú povahu.“650  

  Petľurove kontakty so židovskými predstaviteľmi začali ešte pred prvou svetovou 

vojnou. V tom období sa rozvinula spolupráca medzi ním a sionistom Vladimirom 

Žabotins´kym,651 prevažne v publicistickej rovine. Žabotins´kyj prispieval článkami do 

                                                            
647 Počas rokov 1917 až 1921 sa na pogromoch na židovskom obyvateľstve Ukrajiny podieľali vojenské oddiely 
takmer všetkých armád, ktoré sa v tom období na Ukrajine pôsobili: bielogvardejci, boľševické oddiely, oddiely 
armády UNR, oddiely UHA, poľská armáda. Za vykonávateľa najhorších pogromov bola považovaná 
Dobrovoľná armáda generála Denikina. Vlna pogromov prebehla aj počas vlády hejtmana Skoropads´keho. 
648 Podľa sčítania z roku 1897 predstavovalo židovské obyvateľstvo asi päť percent obyvateľov cárskeho Ruska. 
Najväčší počet Židov žil na územiach dnešnej Ukrajiny. Štátny aparát sa snažil obmedziť počet Židov 
v centrálnej časti ríše. Iba mala časť židovského obyvateľstva mala udelené výnimky a mohla pôsobiť 
v centrálnom území Ruska. 
649 HUNČAK, T. Petľura te jevreji. Kyjiv : Lybiď, 1993, s. 11. 
650 ŠČERBYNA, F. Simon Petľura na Kubani. In Zbirnyk pamjaty Simona Petľuru (1879- 1926). Praha : 
Nakladom mižorganizacijnoho komitetu dlja všanuvannja pamjaty Simona  Petľuru v Prazi, 1930, s 192. 
651 Vladimír Zeev Žabotinskij sa narodil v roku 1880 v Odese na Ukrajine. Bol zakladateľom tzv. 
revizionistického smeru v sionizme. Aktívne podporoval ukrajinské národné hnutie a spolupracoval s ním. 
Cieľom jeho práce bolo zlepšiť politické a občianske postavenie Židov nielen na území cárskeho Ruska, ale aj 
vo svete. Ako svedok jedného s pogromov v meste Kišinev na Ukrajine, v roku 1903 začal organizovať židovskú 
milíciu na obranu židovského civilného obyvateľstva v cárskom Rusku. Neskôr v tejto práci pokračoval 
v Palestíne. 



464 

 

časopisu „Ukrajinsky život“, kde bol hlavným redaktorom Simon Petľura. Počas existencie 

UNR ich komunikácia prerástla do politických kontaktov. Táto spolupráca neskôr prispela 

k obviňovaniu Žabotins´keho v židovských intelektuálnych kruhoch.652 Petľura bol počas 

svojho pôsobenia v časopise „Ukrajinský život“, ktorý vznikol v roku 1912,  považovaný za 

bezpodmienečného židofila. Tým, že umožnil prispievať do svojho časopisu židovskému 

predstaviteľovi, bola pozícia časopisu „Ukrajinský život“ úplne iná ako pozícia európskych 

časopisov.  

  Počas svojej funkcie najvyššieho vojenského veliteľa vydal množstvo nariadení, 

ktorými sa pogromy snažil zastaviť. Dňa 15. novembra 1917 ako generálny sekretár 

vojenských záležitosti vydal výzvu namierenú proti pogromom a anarchii v krajine: „Naše 

vojsko je mladé, práve sa stavia na nohy. Vy svojou disciplinovanosťou dokážete, že ste 

potomkami veľkých predkov. Nedopustite pogromy a bezvládie, lebo ak to dopustite pokryjete 

hanbou meno ukrajinského vojska. Nesmú byť pripustené nijaké pogromy na našej zemi. 

Vyzval som ukrajinské pluky a divízie, aby ochránili poriadok na Ukrajine.“653  

  Aby sa ochránilo židovské obyvateľstvo pred násilím navrhovali niektorí 

predstavitelia židovských politických strán vytvorenie vojenských oddielov zo Židov. Túto 

myšlienku podporoval aj Simon Petľura. Ukrajinizácia armády, ktorá prebiehala pod jeho 

dohľadom sa spočiatku formovala iba z vojakov ukrajinskej národnosti. Prvý štatút zbrojných 

síl Ukrajiny vypracovaný Simonom Petľurom 17. decembra 1917 vyhlasoval: „Každý občan 

Ukrajinskej národnej republiky je povinný brániť svoj rodný kraj, život a blahobyt pred 

nepriateľmi.“654 Týmto odstránil formovanie armády iba Ukrajincami. Problém nedôvery voči 

židovskému obyvateľstvu a vojakom - Židom bol spôsobení tvrdením, že Židia sympatizujú 

s Ruskom a nebudú brániť Ukrajinu proti Rusku.655 Myšlienka vytvoriť židovské oddiely 

domobrany ktorá bola navrhnutá hlavne sionistami  v roku 1917, ale nabrala reálnejšiu 

podobu na jeseň 1921. Medzi predstaviteľom sionistov Vladimirom Žabotins´kym 

a predstaviteľom Petľurovej vlády  Maksymom Slavyc´kym došlo k dohode o vytváraní 

židovských oddielov. 

                                                                                                                                                                                          
 
652 Sovietska propaganda a početná časť židovských autorov na západe produkovali knihy, v ktorých hlavnú vinu 
za pogromy na Ukrajine pripisovali Petľurovi. Jednou s takýchto kníh bolo dielo amerického profesora Saula 
Fridmana s názvom „Pogromník.“ V nej zobrazoval Simona Petľuru ako satanskú postavu, ktorú bolo možné 
porovnať s Hitlerom. In KLEJNER, I. Vladimir Zeev Žabotynskyj i ukrajinske pytannja. Kyjiv- Toronro- 
Edmonton : Kanadskyj Instytut Ukrajinskyj Studij, 1995, s. 72. 
653 IVANYS, V. Symon Petľura- Prezident Ukrajiny. Kyjiv : Naukova dumka, 1993, s. 152. 
654 PETĽURA, S. Statti. Lysty. Dokumenty. Kyjiv : ZAT „ Vipol“, 2006, s. 191. 
655 Bielogvardejské oddiely a boľševická armáda, ktoré sa podieľali na pogromoch, používali presne opačný 
argument a obviňovali židovské obyvateľstvo z podpory ukrajinského národného hnutia a protiruského postoja. 
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  Od roku 1919 počas vlády Direktória, kedy UNR bojovala na troch frontoch  sa 

vystupňovalo bezvládie a pogromy na židovské obyvateľstvo. V tom období Simon Petľura 

ako vrchný veliteľ armády  vydal viacero nariadení, ktoré mali zastaviť a zmierniť dopad na 

civilné obyvateľstvo. Pogromníci a tí, ktorí na túto činnosť navádzali mali byť potrestaní 

smrťou. Zodpovednosť mala niesť vojenská a civilná vláda. Bol vytvorený zvláštny vojenský 

súd, ktorý vyniesol niekoľko trestov smrti nad jednotlivcami obvinených z pogromov. 

   Vo svojich výzvach Petľura poukazoval na aktívnu účasť a pomoc židovského 

obyvateľstva, ktoré týmto podporovalo boj Ukrajinskej národnej republiky za samostatnosť. 

Dňa 27. mája 1919 vyšiel zákon podpísaný Simonom Petľurom o vytvorení Zvláštnej komisie 

na prešetrenie židovských pogromov: „Z dôvodu prešetrenia protižidovských  pogromov 

zriaďujeme Zvláštnu vyšetrovaciu komisiu s najširšími právomocami.“656 Predstavitelia 

politického židovského hnutia komunikovali s vládou Simona Petľuru. Pri svojich stretnutiach 

vyjadrovali podporu vrchnému veliteľovi Petľurovi a ukrajinskému oslobodzovaciemu hnutiu. 

Potvrdením tejto spolupráce bolo stretnutie 17. júla 1919.657  

  Predstavitelia židovských strán informovali Simona Petľuru o násilnostiach, ktorým 

bolo židovské obyvateľstvo vystavené. V Haliči, kde Židia z veľkej časti podporovali 

ukrajinské národné hnutie dochádzalo k prenasledovaniu zo strany Poliakov, ale aj kozáckych 

oddielov, ktoré rabovali. Na stretnutí so židovskými predstaviteľmi Petľura vyhlásil: „Kozáci, 

ktorí rabujú sa pretvorili z vojakov na obyčajných banditov. Kozáci to chápu a sami sa snažia 

proti tomu podniknúť opatrenia. V súvislosti s nástupom našej armády budem žiadať od 

štátnych inšpektorov  a vojenského veliteľstva, aby podnikli rozhodné opatrenia na boj 

s pogromami.“658 Židovské politické strany boli obviňované z podpory protiukrajinských 

politických síl. Výrazná časť ukrajinskej židovskej politickej scény podporovala boj Ukrajiny 

za samostatnosť. Predstaviteľ sionistov Aľtman  vystúpil 17. júla 1919 pred Simonom 

Petľurom s takýmto vyjadrením: „My, sionisti sa pozeráme na ukrajinské národné hnutie ako 

na sionistické hnutie a nemôžeme ho neuvítať. Vítame ho a odporúčame všetkým podporovať 

ho.  Trpíme s vami stovky rokov a už by sme sa chceli s vami tešiť. Židovský národ trpí počas 

                                                            
656 ŠUĽHYN, O. Ukrajina a červonyj žach – pohromy v Ukrajini. Kyjiv : Vydavnyctvo imeni Oleny Telihi, 
2001, s. 73. 
657 K stretnutiu došlo v meste Kamjanec Podilľskyj kde v tom období sídlila vláda UNR.  Na čele delegácie, 
ktorá zastupovala židovské obyvateľstvo bol rabín Gutman, predstavitelia Kamjanskej židovskej organizácie, 
sionistov a pracujúceho židovského obyvateľstva, Robotníckej strany Poalej - Sion, strany Bund a strany 
zjednotených socialistov. Počas revolučného roku 1917 sa začali o slovo na politickej scéne hlásiť aj židovské 
politické strany, ktoré sa snažili dosiahnuť rovnoprávne postavenie židovského obyvateľstva na území cárskeho 
Ruska. 
658 SEHRIJČUK, V. Symon Petľura i jevrejstvo. Kyjiv : Kyjivs´kyj nacionaľnyj univerzitet imeni Tarasa 
Ševčenka, 2006, s. 105. 
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dvoch tisíc rokov svojho putovania a naučil sa byť dobrým občanom. My sionisti nemôžeme 

stať za boľševizmom, veríme boľševizmu menej ako iní, ale ak hovoria, že Židia vstupujú do 

boľševickej armády, ja hovorím že ich k tomu ženú pogromy z jednej strany  a nútená 

mobilizácia  z druhej. Vrchný veliteľ hovorí, že  podniká a podnikne všetky opatrenia, ale za 

jeden deň sa nedá nič urobiť.“659 Petľura ubezpečil predstaviteľov delegácie, že prijme 

najprísnejšie opatrenia proti antisemitistickým agitátorom. Žiadal židovských zástupcov, aby 

vplývali na židovské obyvateľstvo žijúce v blízkosti frontu, aby bolo nápomocné ukrajinskej 

armáde, v boji proti boľševikom.660 

  Simon Petľura si uvedomoval zložitosť situácie a narastanie nepokojov, ktoré 

podporovala aj silnejúca boľševická propaganda. Dňa 26. augusta 1919 vydal nariadenie 

v ktorom vyzýval kozákov aby sa nedopúšťalo násilia na židovskom obyvateľstve: 

„Starešinovia a kozáci! Je čas vedieť, že židovstvo rovnako ako väčšina ukrajinského 

obyvateľstva bolo poznačené zlom boľševicko - komunistickej nadvlády. Najlepšie židovské 

strany ako: „Bund“, „Spojenci“, „Poalej -Sion“, „Folks partaj“ sa rozhodne postavili na 

stranu ukrajinskej samostatnej štátnosti aby ruka v ruke s nami pracovali pre jej úžitok.“661   

  Ukrajinský socialista R. Litopycec obviňoval časť veliteľov a otamanov armády 

UNR, ktorej velil Simon Petľura: „Dialo sa to v období, kedy sa štátna vláda ocitla v rukách 

diktatúry, ktorá nemala patričný vplyv na svojich otamanov a civilnú administratívu.“662 

Obdobie od roku 1919 bolo v procese formovania samostatnej Ukrajiny najzložitejším. Dňa 

11. februára 1919 po odchode Volodymyra Vynnyčenka z postu predsedu Direktória UNR sa 

predsedom stal Simon Petľura. Neskôr získal úplnú právomoc pri rozhodovaní o politických 

záležitostiach Ukrajiny. Vynnyčenko vo svojich spomienkach uviedol, že týmto obdobím 

skončilo Direktórium a nastúpilo obdobie tzv. otamanščiny:663 „Týmto sa fakticky skončila 

existencia Direktória, ktoré bolo vyjadrením krátkej doby v histórii národného zrodenia. 

Oficiálne Direktórium existovalo ďalej, ale nemalo žiaden význam, slúžilo iba na zakrytie 

                                                            
659 SEHRIJČUK, V. Symon Petľura i jevrejstvo. Kyjiv : Kyjivs´kyj nacionaľnyj univerzitet imeni Tarasa 
Ševčenka, 2006, s. 108. 
660 ŠUĽHYN, O. Ukrajina a červonyj žach – pohromy v Ukrajini. Kyjiv : Vydavnyctvo imeni Oleny Telihi, 
2001, s. 78. 
661 IVANYS, V. Symon Petľura- Prezident Ukrajiny. Kyjiv : Naukova dumka, 1993, s. 171 
662 Litopysec uvádzal obdobie , keď bol na čele Direktória a vrchným veliteľom armády Simon Petľura. In   
BRYK, O. S. Ukrajins´ko- jevrejs´ki vzajemovidnscyny. Vinipeg- Kanada : nakladom avtora, 1961, s.167. 
663 Otamanščinou sa nazývalo obdobie od jari 1919, kedy začal  veľký rozvrat v krajine. Nastalo bezvládie 
a začala sa prejavovať svojvôľa veliteľov ukrajinskej armády, ktorí často vypovedali poslušnosť vojenským 
úradom , ktoré viedol Petľura. V tomto období vykonávali pogromy na židovskom obyvateľstve aj vojska 
armády UNR. 
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skutočnej vlády a politiky otamanščiny.“664 Napriek snahe Petľuru zabrániť pogromom, 

dochádzalo naďalej  k násilnostiam na židovskom obyvateľstve. Ďalšiu výzvu pod názvom 

„Vojaci ukrajinskej armády“ vydal 27. augusta 1919 kde nariaďoval: „Trest smrti musí 

dopadnúť na hlavy pogromníkov a provokatérov.“665 V marci 1919 bol boľševickou politikou 

spôsobený pogrom v meste Žitomir. Židovskí predstavitelia vinili za tieto udalosti Simona 

Petľura, ale dokumenty svedčili o inom: „V noci 22. marca 1919 mesto opustili boľševici, 

ktorí z väznice prepustili tristo kriminálnych živlov. Keď o päť šesť hodín prišlo do Žitomira 

ukrajinské vojsko, v meste už prebiehal pogrom. Sám Simon Petľura, ktorý prišiel do Žitomira 

23. marca zvolal poľné žandárstvo plukovníka Bohac´keho, známeho svojimi riešeniami v boji 

proti pogromnikom. S pomocou žandárstva a mládeneckej školy pod velením plukovníka 

Petriva, ktorý prišiel neskôr bol v meste nastolený poriadok.“666 

  Simon Petľura a vláda UNR sa na jeseň 1919 obrátili na židovské organizácie za 

hranicami, aby bola vytvorená medzinárodná židovská komisia, ktorá prišla na Ukrajinu 

a prešetrila  by pogromy priamo na mieste.667 

  Vo výzve pre ukrajinských povstalcov a ukrajinský národ v roku 1921 Simon Petľura 

napísal: „Tá hrôza, ktorá zastihla židovské obyvateľstvo, pri vpáde boľševikov, tie desiatky 

tisíc Židov, ktorí išli za naším vojskom, v snahe chrániť sa pred boľševikmi, ktorí zdieľajú náš 

osud a túžia našimi túžbami- to všetko presvedčilo svet, že banditi nie sme my, ale 

boľševici.“668 Nasledovali ďalšie výzvy obyvateľstvu a vojakom, ktoré mali zmierniť dopad 

na židovské civilné obyvateľstvo.  

  Napriek mnohým problémom, ktoré sprevádzali vytváranie samostatnej Ukrajinskej 

republiky, ako v jednej z prvých krajín, vláda UNR zriadila ministerstvo pre židovské 

záležitosti a pokúšala sa riešiť záležitosti židovského obyvateľstva. Prvým ministrom pre 

                                                            
664 Postupne sa začali zaužívať rôzne názvy ako „Petľurova armáda“, „petľurovský úrad“, ktoré akoby nahrádzali 
termín Ukrajina, ukrajinsky. Tieto termíny okrem súčasnej ukrajinskej historiografie používali vo veľkej miere 
účastníci týchto udalosti, ktorý hodnotili postoje a činnosť Petľuru či už negatívne alebo pozitívne a hlavne sa 
dávali do súvislosti s pogromami. In: LITVIN, S. Symon Petľura v rokach 1917-1926. Kyjiv : Akvilon-Pres, 
1999, s. 173. 
VYNNYČENKO, V. Vidrodžennja naciji. Častyna III. Kyjiv – Videň, 1920, s. 196. 
665 BRYK, O. S. Ukrajins´ko- jevrejs´ki vzajemovidnosyny. Vinipeg- Kanada : nakladom avtora, 1961, s.174. 
666 SEHRIJČUK, V. Symon Petľura i jevrejstvo. Kyjiv : Kyjivs´kyj nacionaľnyj univerzitet imeni Tarasa 
Ševčenka, 2006, s.61 - 62. 
667 ŠUĽHYN, O. Ukrajina a červonyj žach – pohromy v Ukrajini. Kyjiv : Vydavnyctvo imeni Oleny Telihi, 
2001, s. 65. 
668 PETĽURA, S. Statti, Lysty, Dokumenty. New York : Ukrajinská viľna akademija nauk, 1956. s. 154 
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židovské záležitosti sa stal Mojsej Zyľberafarb669 predstaviteľ Spojenej židovskej 

socialistickej strany, ktorá mal blízko k ukrajinskému národnému hnutiu.670  

  Nie všetci predstavitelia politického prostredia Ukrajiny akceptovali snahy a boj 

židovského obyvateľstva za svoje občianske a politické práva. Antisemitizmus, ktorý bol silne 

zakorenený v cárskom Rusku sa preniesol aj do nového štátu Ukrajincov. Predseda 

ukrajinskej diplomacie v Londýne Arnoľd Margolin,671 ktorý bol Židom napísal Petľurovi list, 

v ktorom sa vyjadroval, že ho považuje za demokrata a nie antisemitu: „Stará ruská škola 

zanechala stopu antisemitizmu na celom obyvateľstve bývalého Ruska. Ešte väčšmi nasadila 

tento jed v tzv. „spôsobe života.“ Vy to dobre viete vážený pán Simon Vasilievič. Ale vrátim 

sa v liste k tejto téme v súvislosti so zhubnými dôsledkami aké prináša antisemitizmus v smere 

nášho boja za štátnu existenciu Ukrajiny.“672 Snažil sa jeho pozornosť upriamiť na to, že na 

dôležitých miestach v administratíve UNR sú zatajení antisemiti, že svet o tom vie a radil mu, 

aby ich odhalil v aparáte UNR a informoval o tom demokratické štáty sveta. Margolin nebol 

jediný, ktorý Petľuru na túto skutočnosť upozorňoval.  

  Ako obhajca záujmov všetkých utláčaných sa Simon Petľura výrazne zaujímal 

o problémy židovského obyvateľstva. Petľura, ktorý vždy stal na pozícii demokratických 

princípov patril medzi politických predstaviteľov, ktorí prijali návrh  profesora 

Goľdeľmana673 o vytvorení národne – personálnej autonómie pre národné menšiny. 

Vytvorenie Židovskej autonómnej oblasti674 pre Židov mal byť krokom  ako dosiahnuť 

porozumenie, ideály a spoluprácu medzi Ukrajincami a Židmi na území Ukrajiny.   

                                                            
669 Mojsej Zyľberafarb bol židovský politický predstaviteľ, minister a spisovateľ. V roku 1906 patril medzi 
zakladateľov Socialistickej židovskej robotníckej strany. V marci 1917 sa stal členom Centrálnej rady Ukrajiny 
a prvým ministrom židovských záležitosti po vytvorení Generálneho sekretariátu. Podieľal sa na založení 
Židovskej národnej univerzity a Spoločnosti pre podporu a rozvoj židovskej kultúry v Kyjeve. V roku 1921 
odišiel do emigrácie do Varšavy, kde v roku 1934 zomrel. 
670 ČERYKOVER, Y. Antisemitizm i pogromy na Ukraine 1917-1918. Berlin : Izdanie „ ostjudischen 
historisches archiv“, 1923. s. 67. 
671 Arnoľd Margolin bol ukrajinský advokát, spisovateľ, politik, člen Ukrajinskej strany socialistov federalistov. 
Počas vlády Direktória vykonal funkciu zástupcu ministerstva zahraničných vecí. Po pogrome v meste 
Proskurov odišiel do emigrácie, ale naďalej podporoval vládu Simona Petľuru. V roku 1922 odišiel natrvalo do 
USA, kde v roku 1956 vo Washingtone zomrel. 
672 KLEJNER, I. Vladimir Zeev Žabotynskyj i ukrajinske pytannja. Kyjiv- Toronro- Edmonton : Kanadskyj 
Instytut Ukrajinskyj Studij, 1995, s. 164-165. 
673 Solomon Izrajiľovyč Goľdeľman bol ukrajinský politik, ekonóm člen židovskej politickej strany Poalej- Sion. 
Bol členom Centrálnej rady Ukrajiny a zástupcom ministerstva hospodárstva UNR. Od roku 1920 žil 
v Československu, kde pôsobil ako profesor na Ukrajinskej hospodárskej akadémie. V roku 1939 odišiel 
natrvalo do Palestíny. Zomrel v Jeruzaleme v roku 1974. 
674 Dňa 22. januára 1918 Centrálna rada vyhlásila v Štvrtom univerzáli politickú samostatnosť Ukrajiny 
a súčasne prijatý zákon  o národnej autonómii ruskej, poľskej a židovskej menšiny. In: GOĽDEĽMAN, S. I. 
Židivs´ka nacionaľna avtonomia v Ukrajini 1917-1920. Mjunchen- Paryž – Jerusalem, Dniprova chviľa, 1967, s. 
13. 
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   Tieto autonómne snahy židovského obyvateľstva zanikli po nastolení boľševickej 

vlády v roku 1921. Vláda UNR a mnohí politickí predstavitelia boli nútení opustiť územie 

Ukrajiny a odísť do emigrácie. Profesor Goľdeľman neskôr vo svojich spomienkach uviedol: 

„Ukrajinská revolúcia a židovské národné hnutie vo svojej spolupráci dosiahli uskutočnenie 

svojich najväčších národných túžob. Ale tento najvyšší bod sa rýchlo stal začiatkom 

tragického procesu, spiatočného hnutia rútiaceho sa do priepasti. Najväčší úspech sa 

pretvoril na začiatok konca.“675 

  Pre Simona Petľura sa prvou zastávkou v emigrácii stalo Poľsko. Neskôr z Poľska 

odišiel a krátko pôsobil v Budapešti. Odtiaľ odcestoval do Paríža, ktorý sa stal posledným 

miestom jeho života v emigrácii. Petľura svoj život v emigrácii venoval práci a činnosti, 

ktorej cieľom malo byť vytvorenie samostatnej Ukrajiny.  Nezlomná viera a snaha po 

samostatnej Ukrajine, ktorú Simon Petľura prezentoval na stránkach týždenníka „Tryzub“ 

a hlavne jeho negatívny postoj k politike boľševikov sa stali hrozbou pre sovietsku vládu, 

čomu nasvedčovala aj neustála propaganda zo sovietskej strany. Boľševická a bielogvardejská 

tlač rozširovala propagandu o židovských pogromoch počas obdobia Direktória, kedy bol 

Petľura najvyšší vojensky a politický predstaviteľ. Vykresľovali Petľuru ako pogromníka, 

ktorý podnecoval a nariaďoval vyvražďovanie židovského obyvateľstva.   

 Dňa 25. mája 1926 bol Petľura zavraždený na jednej z parížskych ulíc, siedmimi 

výstrelmi z pištole. Strelcom bol Samuel Švarcbard,676 francúzsky občan, židovského pôvodu 

narodený v Smolensku. Ako dôvod vraždy Simona Petľuru uviedol, že to bola pomsta 

za židovské pogromy na Ukrajine, ktoré boli spáchané v rokoch 1919- 1920.677 

  Správa o parížskej tragédii obletela bleskovo celý svet. Sergej Jefremov dňa 26. mája 

1926 vo svojich spomienkach uviedol: „Rozletela sa správa, že v Paríži na ulici bol zabitý 

Simon Petľura. Správa sa šíri od predsedu výkonného výboru Ľubčenka. Vraj to urobil nejaký 

emigrant - Ukrajinec. Ak je to pravda, tak to naisto nebude bez pričinenia boľševikov. Ale ja 

dúfam, že je to klamstvo. Podobne „senzácie“ radi rozširujú boľševickí korenšpondenti.“678 

Vo všetkých krajinách kde pôsobila ukrajinská emigrácia sa začali organizovať smútočné 

                                                            
675 GOĽDEĽMAN, S. I. Židivs´ka nacionaľna avtonomia v Ukrajini 1917-1920. Mjunchen- Paryž – Jerusalem, 
Dniprova chviľa, 1967, s. 55. 
676  Samuel Švarcbard sa narodil v roku 1886 v židovskej rodine v meste Smolensk v cárskom Rusku. Detstvo 
prežil na Ukrajine v Balte. Po pogrome v Balte v roku 1905 odišiel do Rakúska. Počas prvej svetovej vojny 
bojoval vo francúzskom pluku. Vrátil sa do Ruska kde bol uväznený za boľševickú propagandu. V roku 1920 
odišiel do Paríža kde sa pridal k anarchistom.  
677 IVANYS, V. 1993.  Symon Petľura- Prezident Ukrajiny. Kyjiv : Naukova dumka, 1993, s. 239. 
678 JEFREMOV, S. 1997. Ščodennyky 1923 -1929. Kyjiv : Rada, 1997, s. 377. 
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pochody a akadémie na pamiatku Simona Petľuru. Všetci predstavitelia ukrajinskej emigrácie 

vrátane tých, ktorí v minulosti stali v politickej opozícii proti Petľurovi, odsúdili tento čin. 

  Po smrti Simona Petľuru sa rozpútala vo svetovej tlači polemika o jeho zodpovednosti 

za pogromy. Cieľom tejto polemiky bolo priznať mu zodpovednosť za tieto zločiny. Židovské 

intelektuálne a novinárske prostredie bolo v tomto názore rozdelené na dve strany. Väčšia 

časť podporovala tvrdenie hlavnej zodpovednosti Simona Petľuru za pogromy. Druhá skupina 

predstavovala najmä Petľurových židovských spolupracovníkov, ktorí pôsobili vo vláde 

samostatnej UNR. Medzi nich patrili napríklad Arnoľd Margolin a Solomon Goľdeľman. Na 

rozdiel od väčšiny židovskej tlače, ktorá veľmi ostro útočila na Petľuru, v časopise „Rassvet“, 

ktorý vydával Žabotins´kyj v Paríži sa objavilo takéto tvrdenie: „Petľura nebol organizátorom 

ani prívržencom pogromov. Jeho vina spočíva  iba v istej zhovievavosti k pogromom a v tom, 

že nechcel alebo nemal dosť sily postaviť sa proti pogromom silou svojej autority. Ale 

neveríme, že predstavitelia ukrajinskej národnej inteligencie si želali pogromy. 

Nestotožňujeme ukrajinské hnutie s vykonávateľmi pogromov.“679  

  Ukrajinská tlač považovala Moskvu, za hlavného vinníka v smrti Simona Petľuru. 

Podľa nich bol Solomon Švarcbard, ktorý zavraždil Petľuru sovietsky agent, ktorý konal na 

príkaz Moskvy. Zavraždenie Petľuru malo kompromitovať celé ukrajinské hnutie a pripísať 

mu vinu za pogromy. Počas súdneho procesu, ktorý sa uskutočnil v Paríži bola snaha postaviť 

Švarcbarda do úlohy vykonávateľa spravodlivosti za spáchane pogromy na Ukrajine. Arnoľd 

Margolin, ktorý vo vláde UNR pôsobil ako zástupca ministerstva zahraničia, obhajoval 

Simona Petľuru a potvrdzoval jeho snahu bojovať proti pogromom. Uvádzal 92  prípadov 

zastrelenia pogromníkov  podľa nariadenia ukrajinskej vlády.680    

  Sporným sa stal postoj Žabotins´keho o zodpovednosti Petľuru za pogromy. V roku 

1925 napísal Žabotins´kyj článok pod názvom „Otázky pre Petľuru“, kde objasňoval, že 

vytvoriť židovskú políciu  bolo jedinou možnosťou židovského vplyvu na rozvoj udalosti 

počas prenikania armády UNR, v tých oblastiach Ukrajiny, kde žilo početné židovské 

obyvateľstvo.681 Žabotins´kyj, ktorý spočiatku nepripisoval vinu za pogromy Petľurovi, 

odmietol vystúpiť na súdnom procese v prospech Simona Petľuru. Odôvodnil to tím, že na 

                                                            
679 KLEJNER, I.  Vladimir Zeev Žabotynskyj i ukrajinske pytannja. Kyjiv- Toronro- Edmonton : Kanadskyj 
Instytut Ukrajinskyj Studij, 1995, s. 177. 
680 KLEJNER, I. Vladimir Zeev Žabotynskyj i ukrajinske pytannja. Kyjiv- Toronro- Edmonton : Kanadskyj 
Instytut Ukrajinskyj Studij, 1995, s. 142. 
681 KLEJNER, I. Vladimir Zeev Žabotynskyj i ukrajinske pytannja. Kyjiv- Toronro- Edmonton : Kanadskyj 
Instytut Ukrajinskyj Studij, 1995, s. 168. 
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jeho veľký žiaľ mu to nedovolia národno-etické motívy, a že nemôže ísť proti smerovaniu 

židovského obyvateľstva, ktoré chce dosiahnuť oslobodenie vraha.682 

    Smrť Simona Petľura zomkla všetkých aktívnych predstaviteľov ukrajinského 

národného hnutia. Krátko po Petľurovej smrti vytvorili organizáciu „Zväz oslobodenia 

Ukrajiny“. Na jednom z prvých zasadnutí predstaviteľov tohto zväzu bol vytvorený „Výbor 

pre uchovanie pamiatky S.V. Petľuru.“683 Vo všetkých krajinách, kde žila ukrajinská 

emigrácia boli vytvorené ukrajinské organizácie a spolky, ktoré niesli jeho meno. Simon 

Petľura bol pochovaný 29. mája 1926 na cintoríne  Montparnas v Paríži. 
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