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Odeska tragedia – kolejny krok w planach Rosji mający na celu zdestabilizowanie 
sytuacji na Ukrainie. W wyniku zaplanowanych prowokacji w mieście doszło do 
konfrontacji pomiędzy proukraińskimi aktywistami a ekstremistami. Zginęło 48 

osób, ponad 200 zostało rannych 
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1. Wstęp  

W ślad za miastami wschodniej Ukrainy fala prowokacji i przemocy dotarła na południe kraju. 
02.05.2014 w wyniku zaplanowanej prowokacji, w Odessie doszło starć pomiędzy ukraińskimi 
aktywistami a prorosyjskimi ekstremistami. W efekcie zginęło 48 osób, ponad 200 zostało 
rannych. W odeskiej siedzibie związków zawodowych, w niezwykle zagadkowych 
okolicznościach śmierć poniosły 42 osoby. Według wstępnych danych 32 z nich udusiły się 
wdychając opary chloroformu. Okoliczność ta pozwala twierdzić, że miało miejsce zaplanowane 
masowe zabójstwo, którego celem było zdyskredytowanie proukraińskich aktywistów. 

Odpowiedzialność za te wydarzenia ponosi odeska milicja i lokalne organy władzy, które miały 
możliwość, lecz nie zapobiegły starciom. O zorganizowanie prowokacji Kijów oskarża rosyjskie 
służby specjalne oraz byłych ukraińskich urzędników, blisko związanych z Viktorem 
Yanukovychem, a mianowicie: Serhiya Arbuzova i Aleksandra Oleksandr Klymenko.  

Władze Ukrainy deklarują pragnienie przeprowadzenie obiektywnego śledztwa w sprawie 
tragicznych wydarzeń w Odessie, lecz mimo to, głównym zleceniodawcom i organizatorom, 
podobnie jak wcześniej, udaje się uniknąć odpowiedzialności. Tym samym władze w kraju 
demonstrują całkowity brak gotowości do przeciwstawienia się ekstremizmowi i separatyzmowi 
na terenie południowo-wschodniej Ukrainy. Jedynym sposobem uniknięcia jeszcze większej 
liczby ludzkich ofiar po obu stronach, są bardziej stanowcze działania demokratycznych krajów 
w zakresie udzielenia pomocy Ukrainie. 
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2. Uzbrojeni prorosyjscy ekstremiści zaatakowali pokojowy marsz zwolenników „Jednej 
Ukrainy”  

Do starć w Odessie doszło po tym, jak spokojnie maszerująca kolumna ukraińskich aktywistów 
została napadnięta przez prorosyjskich ekstremistów (300-400 osób). W kolumnie aktywistów 
składającej się z ponad 1000 osób znajdowali się kibice sportowi, mieszkańcy miasta, aktywiści 
miejscowego Euromajdanu, którzy maszerowali przez miasto wzywając do jednoczenia się kraju. 
Napastnicy byli uzbrojeni w pałki, siekiery i granaty hukowe, niektórzy mieli broń palną. W czasie 
lokalnych starć na głównych ulicach miasta zostało zabitych kilku (według różnych danych od 3 do 
4) zwolenników „Jednej Ukrainy”, co doprowadziło do dalszej eskalacji konfrontacji. Wobec 
liczebnej przewagi ukraińscy aktywiści zdołali odeprzeć atak napastników, po czym sami ruszyli do 
natarcia. Część z prowokatorów zabarykadowała się w siedzibie związków zawodowych (Dom 
Związków Zawodowych znajdujący się w sąsiedztwie odeskiego Antymajdanu [1]). Z budynku 
strzelano z broni palnej do zwykłych ludzi i proukraińskich aktywistów, rzucano w nich też 
koktajlami Mołotowa. Z tego powodu w budynku wybuchł pożar, co doprowadziło do śmierci 
ponad 40 osób (przede wszystkim na skutek zatrucia tlenkiem węgla), ponad 120 osób zostało 
rannych w różnym stopniu. Zgodnie ze wstępnymi wnioskami ekspertów, pożar w siedzibie 
związków zawodowych powstał na skutek rzucania koktajlami Mołotowa z samego budynku [2]. 
Wiadomo, że w czasie starć wokół budynku, koktajlami Mołotowa rzucano po obu stronach. Przy 
czym źródła pożaru znajdowały się nie tylko na parterze i pierwszym piętrze, ale też na 3 piętrze, 
dokąd proukraińscy aktywiści nie zdołaliby już dorzucić substancji zapalających [3]. Jedno z nagrań 
wideo przedstawiające te wydarzenia [4], świadczy o tym, że pożar w siedzibie związków 
zawodowych wybuchł od wewnątrz, co może świadczyć, że doszło do umyślnego podpalenia 
budynku lub zapalenia na skutek nieostrożności. 

W wyniku tragicznych wydarzeń w Odessie 02.05.2014 śmierć poniosło 48 osób. Obecnie znane są 
nazwiska 45 zabitych, ciała pozostałych trzech ofiar na razie pozostają niezidentyfikowane. Wśród 
zabitych znajduje się deputowany Rady Miejskiej z ramienia Partii Regionów Vyacheslav Markin, 
który aktywnie popierał odeski Antymajdan, oraz dziennikarz Dmitriy Ivanov, wcześniej pracujący 
jako prezenter dla kilku odeskich regionalnych stacji telewizyjnych [5]. 

15.05.2014 roku, naczelnik Zarządu Głównego MSW w obwodzie odeskim Ivan Katerenchuk, na 
konferencji prasowej poinformował o niektórych wynikach śledztwa przeprowadzonego w sprawie 
masowego zabójstwa ludzi w Odessie 02.05.2014 roku. Zgodnie z ogłoszonymi danymi, rany 
postrzałowe zostały stwierdzone u 6 z 48 zabitych osób (wszyscy zostali zabici w czasie starć na 
głównych ulicach miasta, podczas ostrzeliwania pokojowego proukraińskiego przemarszu przez 
ekstremistów). W gronie zabitych podczas pożaru w siedzibie związków zawodowych (42 osoby) 
u nikogo nie stwierdzono ran postrzałowych – 32 osoby zginęły na skutek zatrucia tlenkiem 
węgla, jeszcze 10 – zginęło skacząc z górnych kondygnacji budynku. Eksperci nie znaleźli śladów 
specjalnego gazu lub substancji wybuchowych. Wśród zabitych 02.05.2014 roku w Odessie nie 
było cudzoziemców. Wszyscy zabici, za wyjątkiem dwóch osób, byli mieszkańcami Odessy i 
obwodu odeskiego [6].  

Według relacji Ivana Katerenchuka, w siedzibie związków zawodowych została odnaleziona broń i 
butelki z substancjami zapalającymi, które zostały tam dostarczone w przeddzień tragicznych 
wydarzeń. Przy czym należy dodać, iż odeska milicja wiedziała o tym fakcie, ale go zignorowała [7]. 

Na konferencji prasowej 19.05.2014 roku naczelnik Głównego Zarządu Śledczego MSW Ukrainy 
Vitaliy Sakal poinformował, że eksperci znaleźli w siedzibie związków zawodowych ślady 
chloroformu. „W śmieciach i sadzy, które zostały zabezpieczone podczas oględzin pomieszczeń 
Domu Związków Zawodowych, została stwierdzona taka substancja, jak chloroform. Jest ona 
wszystkim znana: wykorzystuje się ją podczas operacji chirurgicznych. Ale skąd się tam wzięła, 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25371887.html
http://tsn.ua/ukrayina/budinok-profspilok-v-odesi-pidpalili-sami-separatisti-mvs-i-dsns-348037.htm
https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw
http://odessa.comments.ua/news/2014/05/12/185950.html
http://dumskaya.net/news/nachalnik-odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025443/
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teraz to ustalamy” [8], - powiedział Vitaliy Sakal. Jest prawdopodobne, że ludzie znajdujący się 
wewnątrz budynku mogli zginąć właśnie na skutek wdychania tego gazu. Jeśli ta wersja się 
potwierdzi, to będzie znaczyło, że masowe zabójstwo ludzi w siedzibie związków zawodowych 
zostało popełnione celowo, aby oskarżyć ich o śmierć proukraińskich aktywistów, i w ten sposób 
sprowokować falę przemocy oraz zdestabilizować sytuację w mieście.  
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http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025770/?attempt=1
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25371887.html
http://tsn.ua/ukrayina/budinok-profspilok-v-odesi-pidpalili-sami-separatisti-mvs-i-dsns-348037.html
https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw
http://odessa.comments.ua/news/2014/05/12/185950.html
http://dumskaya.net/news/nachalnik-odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/
http://dumskaya.net/news/nachalnik-odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025443/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025770/?attempt=1
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3. Odeska milicja działała po stronie pro rosyjskich ekstremistów  

Jedną z głównych przyczyn, która doprowadziła do starcia pomiędzy proukraińskimi aktywistami a 
prowokatorami, jest bierna postawa odeskiej milicji. W niektórych przypadkach milicjanci otwarcie 
występowali po stronie prorosyjskich ekstremistów. 

Aktualnie śledczym udało się już ustalić, że niektórzy z funkcjonariuszy odeskiej milicji 
bezpośrednio uczestniczyli w zaopatrywaniu w amunicję radykałów, którzy strzelali do ludzi w 
Odessie 02.05.2014 roku. Nazwiska tych milicjantów nie zostały podane do wiadomości publicznej, 
lecz zostali oni zwolnieni z milicyjnych szeregów i jest prowadzone przeciwko nim śledztwo [1]. 
Oprócz tego o udział w organizowaniu prowokacji w mieście podejrzewa się byłych komendantów 
odeskiej milicji (między innymi, byłego zastępcę komendanta Zarządu Głównego MSW w obwodzie 
odeskim (Dmitriy Fuchedzhi). 

Ogólnie rzecz biorąc, charakter rozwoju wydarzeń w Odessie 02.05.2014 roku świadczy o tym, że 
organy ścigania w mieście miały możliwość zapobiegnięcia masowym starciom, ale tego nie 
uczyniły. 

O przejściu przez miasto pokojowego marszu popierającego jedność Ukrainy było wiadomo 
wcześniej i organy ścigania miały obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie tej imprezy. 
Już od samego rana 02.05.2014 roku w centrum miasta zaczęła się zbierać duża grupa uzbrojonych 
prowokatorów. W związku z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo, celowym było wydanie zakazu dla 
przeprowadzenia proukraińskiego przemarszu, lub chociażby ściągnięcie do centrum miasta 
wystarczającej ilości sił milicji dla zapewnienia porządku publicznego. Nie zrobiono ani jednego, ani 
drugiego. Można zakładać, że milicja wiedziała o przygotowywanych prowokacjach i z rozmysłem 
do nich dopuściła. Uzbrojeni prowokatorzy napadli na pokojowy pochód proukraińskich 
aktywistów, którzy w efekcie zostali zmuszeni by się bronić. Wszystko to przerodziło się w starcia 
na dużą skalę. 

Jak twierdzą naoczni świadkowie wydarzeń, milicja od samego początku starć nie podejmowała 
praktycznie żadnych działań, żeby powstrzymać prowokatorów i nie dopuścić do eskalacji 
przemocy. 

Jeszcze przed rozpoczęciem starć niektórzy funkcjonariusze odeskiej milicji zostali zauważeni w 
kręgu prorosyjskich ekstremistów. Niewykluczone, że milicjanci udzielali im jakichś wskazówek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zauważono, że w charakterze znaku rozpoznawczego ekstremiści nosili na rękach czerwone opaski. 
Takie same opaski nosi też niektórzy funkcjonariusze milicji. Fakt ten wymownie świadczy o tym, 
że milicja współdziałała z ekstremistami. 

Funkcjonariusz milicji rozmawia z prorosyjskim ekstremistami 
Фото: https://twitter.com/Dbnmjr/status/462513464892592128  

http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-snabgala-ekstremistov-boeprip-035739/
https://twitter.com/Dbnmjr/status/462513464892592128
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Również na podstawie doniesień świadków wiadomo, że milicjanci użyczali prowokatorom swoich 
tarcz[2]. 

Kiedy proukraińscy aktywiści zaczęli odpierać prowokatorów, milicja zajęła się osłanianiem ich 

odwrotu. W czasie odwrotu prowokatorzy posługiwali się bronią palną, na co funkcjonariusze 

milicji w żaden sposób nie reagowali. Na jednym z nagrań wideo [3] przedstawiającym wydarzenia 

w Odessie, został utrwalony moment, jak ekstremista strzela z automatycznej broni palnej do 

proukraińskich aktywistów, stojąc bezpośrednio za milicyjnym kordonem. Milicjanci obserwowali 

Prowokatorzy strzelają do proukraińskich aktywistów zza milicyjnych tarcz  
Foto: napaki.livejournal.com  

Prowokatorzy i milicjanci mieli na rękach jednakowe opaski  
Foto: Hromadske.tv 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/2/7024201/
http://hromadske.tv/society/v-odesi-separatistiv-prikrivala-militsiya-video/
napaki.livejournal.com
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przebieg wydarzeń w milczeniu. Oto jak opisuje wydarzenia w Odessie jeden z aktywistów marszu 

odbywającego się w charakterze poparcia dla jedności Ukrainy: „Pierwszy kadr, jaki zobaczyłem po 

powrocie na ulicę Zhukovskiego, to jak z prorosyjskiego tłumu, przykrytego tarczami, sterczy 

automat Kałasznikowa (!) i po prostu strzela do naszego tłumu seriami. W tym samym momencie 

została trafiona grupa rannych. Jednego z nich razem z innymi ludźmi chwyciliśmy i zaczęli 

odciągać na bok. Ten człowiek miał przebitą kamizelkę kuloodporną. Zanieśliśmy go do 

prowizorycznego punktu medycznego. Karetki pogotowia były już wtedy przepełnione i wszystkie 

odjechały. Wtedy patrząc na rozkład sił, zacząłem pojmować, że nas patriotów, jest o wiele więcej, 

ale siły prorosyjskie są lepiej uzbrojone i zorganizowane. Pomyślałem, że jeśli mają wystarczająco 

dużo broni, to wszystkich nas pozabijają albo spacyfikują” [4]. 

 

Ekstremista strzela z automatycznej broni palnej (print screen), obok niego stoją funkcjonariusze milicji  

Pod wieczór starcia przeniosły się w rejon odeskiego Antymajdanu, przy placu o nazwie Kulikove 
Pole. Prorosyjscy ekstremiści, którzy znaleźli się w mniejszości, podjęli decyzję o zabarykadowaniu 
w siedzibie związków zawodowych, znajdującej się niedaleko placu. Należy zaznaczyć, że o ile w 
czasie starć w centrum miasta milicja była obecna, choć w głównej mierze pozostawała bierna, to 
w czasie starć obok siedziby związków zawodowych, milicji w ogóle nie było. Wydarzenia 
rozwijały się absolutnie w sposób niekontrolowany, i właśnie tam zginęła największa liczba osób. 
Kiedy w budynku wybuchł pożar, proukraińscy aktywiści własnymi siłami próbowali go ugasić i 
ratowali znajdujących się wewnątrz ludzi, ponieważ długo trzeba było czekać na przyjazd wozów 
strażackich[5]. 

W sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w Odessie 02.05.2014 roku, wszczęto 10 spraw karnych i 
zatrzymano 172 osoby. 

W dniu 04.05.2014 roku proukraińscy aktywiści zablokowali budynek milicji w Odessie i podjęli 
próbę dokonania na niego ataku. Żądali uwolnienia swoich współtowarzyszy, którzy zostali 
zatrzymani 02.05.2014 roku podczas starć. Wtedy doszło do znamiennego incydentu, po raz 
kolejny potwierdzającego, że odeska milicja działa po stronie prorosyjskich ekstremistów – 
funkcjonariusze milicji, którzy mieli ochraniać budynek, demonstracyjnie złożyli tarcze i odeszli. 
Następnie ekstremiści zdołali przedostać się do środka budynku [6]. Tam w obronie interesów 

http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2s7iujr9k
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prorosyjskich ekstremistów występował deputowany rady miejskiej Sergey Bovbalan (członek 
prorosyjskiej partii „Rodina”). Żądanie ekstremistów zostało spełnione, zaczęto wypuszczać na 
wolność ich wcześniej zatrzymanych współtowarzyszy. Łącznie zwolniono 67 osób, większość z 
nich została zatrzymana przez proukraińskich aktywistów [7].  

Do tej pory pozostaje nierozstrzygnięta kwestia, kto wydał polecenie uwolnienia ekstremistów – 
były zastępca komendanta milicji obwodu odeskiego Dmitriy Fuchedzhi, który tego dnia  
(04.05.2014) został zdymisjonowany, czy kierownictwo odeskiej prokuratury obwodowej? 
Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Avakov oskarżył kierownictwo odeskiej prokuratury 
obwodowej oraz Prokuraturę Generalną Ukrainy (w szczególności zastępcę Prokuratora 
Generalnego Nikolaya Banchuka) o niezgodne z prawem uwolnienie ekstremistów. Jak 
poinformował Arsen Avakov, zatrzymanych planowano przetransportować do innych regionów 
Ukrainy, chcąc zapobiec powstaniu ewentualnych zamieszek, lecz prokuratura nie wyraziła na to 
zgody [8]. Z kolei odeska prokuratura obwodowa zdementowała tę informację oświadczając, że 
decyzja o uwolnieniu zatrzymanych została podjęta bezpośrednio przez kierownictwo organów 
spraw wewnętrznych bez jakichkolwiek uzgodnień z organami prokuratury [9]. W związku z tym 
nadal pozostaje aktualną sprawą рrzeprowadzenie śledztwa w sprawie okoliczności uwolnienia 
prorosyjskich ekstremistów. Z powodu ich uwolnienia proces wyjaśniania wszystkich okoliczności 
wydarzeń, które miały miejsce w Odessie 02.05.2014 roku, może ulec znacznemu skomplikowaniu.  
Szczególnie trudne będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: kto był zleceniodawcą i 
organizatorem prowokacji skierowanych przeciwko uczestnikom marszu odbywającego się jako 
gest poparcia dla jedności Ukrainy. 

W dniu 06.05.2014 roku Prokuratura Generalna Ukrainy wydała zarządzenie o zatrzymaniu 
Dmitriya Fuchedzhi, jednak ten, jeszcze tego samego dnia opuścił teren Ukrainy. Prawdopodobnie 
były komendant odeskiej milicji ukrywa się w nieuznawanej Naddniestrzańskiej Republice 
Mołdawskiej (Naddniestrze). Obecnie właśnie Dmitriy Fuchedzhi jest jednym z głównych 
podejrzanych o doprowadzenie do masowych zamieszek w Odessie 02.05.2014 roku, jak również 
osobiste wydanie zarządzenia w sprawie uwolnienia 67 zatrzymanych prorosyjskich 
ekstremistów [10].  

 

 

Źródła: 

1. Portal informacyjny „Dumskaya.net” //Odeska milicja zaopatrywała ekstremistów w amunicję. - 
http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-snabgala-ekstremistov-boeprip-035739/ 

2. Portal informacyjny „Ukrainskaya Pravda” // W Odessie separatyści z dachów strzelają do patriotów. Milicja – 
„z narodem”. - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/2/7024201/  

3. Online telewizja „Hromadske.tv” // W Odessie separatystów osłaniała milicja (wideo). - 
http://hromadske.tv/society/v-odesi-separatistiv-prikrivala-militsiya-video/ 

4. Portal informacyjny „Den” // Wydarzenia w Odessie: o czym piszą w sieciach społecznościowych. - 
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti 

5. Portal informacyjny „Den” // Wydarzenia w Odessie: o czym piszą w sieciach społecznościowych. - 
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti 

6. YouTube // Odeski „Berkut” złożył tarcze i demonstracyjnie opuścił kordon. - 
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2s7iujr9k 

7. Portal informacyjny „Radio Svoboda”// Kiedy separatyści uwalniali „swoich”, milicja Odessy pozostawała 
bierna. -  http://www.radiosvoboda.org/content/article/25372845.html 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25372845.html
http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakov-separatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva
http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=137940
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/11/7025033/
http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-snabgala-ekstremistov-boeprip-035739/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/2/7024201/
http://hromadske.tv/society/v-odesi-separatistiv-prikrivala-militsiya-video/
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2s7iujr9k
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25372845.html
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8. Kanał telewizyjny „5 kanał” //Avakov: separatyści w Odessie zostali uwolnieni, ponieważ prokuratura 
obwodowa nie pozwoliła ich przewieźć do Kijowa. - http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakov-
separatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva 

9. Oficjalna strona Prokuratury Obwodowej w Odessie // Oświadczenie Prokuratury Obwodowej w Odessie: 
funkcjonariusze milicji nie wykonali swoich obowiązków służbowych. - 
http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=137940 

10. Portal informacyjny „Ukrainskaya Pravda” // PGU będzie domagać się ekstradycji Fuchedzhi – Golomasha. - 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/11/7025033/ 

http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakov-separatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva
http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakov-separatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva
http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=137940
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/11/7025033/
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4. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy: prowokacje w Odessie były zaplanowane przez rosyjskie 
służby specjalne 

Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, prowokacje w Odessie zostały zaplanowane 
przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej, a bezpośredni związek  z finansowaniem ekstremistów 
mają byli ukraińscy urzędnicy, blisko związani z Viktorem Yanukovychem – były pierwszy 
wicepremier Serhiy Arbuzov i były minister Ministerstwa Dochodów i Opłat Oleksandr Klymenko. 
Obecnie obaj ukrywają się na terenie Federacji Rosyjskiej [1]. 

Ja poinformowano w służbie prasowej SBU, organy ścigania zatrzymały co najmniej troje obywateli 
Federacji Rosyjskiej, mających związek z organizowaniem prowokacji w Odessie w dniu 02.05.2014 
roku, a mianowicie: Yevgeniya Mefedova, Andreya Krasilnikova i Aleksandra Zolotashko. Służba 
Bezpieczeństwa Ukrainy informuje również, że w zamieszkach wzięło udział kilku innych obywateli 
FR – Aleksandr Vdovin, Konstantin Demilov, Sergey Sidorenko i Dmitriy Bortmotov [2]. 

Z kolei w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy oświadczono, że starcia w Odessie stanowią 
zaplanowaną operacją rosyjskich służb specjalnych, która ma doprowadzić do zdestabilizowania 
sytuacji w regionie. „Ukraińskie organy ścigania uzyskały potwierdzenie w sprawie udziału 
obywateli Federacji Rosyjskiej w prowokacjach, w Odessie 2 maja br., w których wyniku zginęło 
dziesiątki ludzi, setki zostały ranne. Istnieją wszelkie podstawy, by twierdzić, że tragedia była 
wcześniej zaplanowaną i szczodrze opłaconą przez rosyjskie służby specjalne akcją, której celem 
było sprowokowanie przemocy w Odessie i zdestabilizowanie sytuacji w całym południowym 
regionie Ukrainy” [3], – podano w oświadczeniu. 

Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Serhiy Chebotar poinformował, że istnieją podstawy, 
aby przypuszczać, że w Odessie działała specjalnie zorganizowana grupa przestępcza, która miała 
za zadanie zdestabilizowanie sytuacji w regionie. Wydarzenia w mieście były planowane z 
uwzględnieniem sytuacji na wschodzie Ukrainy, dlatego właśnie prowokacje w Odessie zbiegły się 
w czasie w kolejnym wątkiem wzmożonej aktywności antyterrorystycznej operacji w obwodzie 
donieckim i ługańskim [4]. 

 

 

Źródła: 

1. Portal informacyjny „Fakty” // Masową rzeź w Odessie sfinansowali Klymenko i Arbuzov. - 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1513821 

2. Portal Informacyjny „Ukrainskaya Pravda” // SBU poszerzyła listę Rosjan mających związek z rzezią w Odessie. 
- http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/ 

3. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy // Komentarz MSZ Ukrainy dotyczący 
udziału obywateli rosyjskich w prowokacjach w Odessie 2-go maja. - http://mfa.gov.ua/ua/press-
center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-
travnya 

4. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy // Sergey Chebotar: „Wydarzenia w 
Odessie były zaplanowane i rozwijają się równolegle z wydarzeniami na wchodzie Ukrainy”. - 
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1051575 

 

http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1513821
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1051575
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1513821
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1051575
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5. Wnioski 

Wszystkie okoliczności tragedii, która wydarzyła się w Odessie 02.05.2014 roku, do tej pory 
pozostają nieznane i wymagają dokładnego zbadania przez organy ścigania w warunkach 
społecznego monitoringu. Z całą pewnością jednak wiadomo, że z dużą dozą prawdopodobieństwa 
wszystkiemu można było zapobiec, jeśli tylko miejscowe władze i organy ścigania we właściwy 
sposób wykonywałyby swoje obowiązki. Właśnie na nich spoczywa główna odpowiedzialność za 
dziesiątki osób, które zginęły w mieście. Na gorąco można wskazać kilka faktów, świadczących o 
przestępczej bierności odeskich władz i milicji w czasie wydarzeń 02.05.2014 roku: 

1. Organy ścigania nie podjęły niezbędnych kroków, żeby zapewnić bezpieczeństwo w czasie 
pokojowego marszu odbywającego się na znak poparcia dla jedności Ukrainy. Informacje o 
ewentualnych prowokacjach wielokrotnie dochodziły ze strony społecznych aktywistów, 
jednak organy ścigania nie reagowały na nie; 

2. Funkcjonariusze odeskiej milicji pozostawali bierni, podczas gdy prowokatorzy napadali na 
proukraińskich aktywistów, lub przeciwnie, występowali w obronie najbardziej 
agresywnych i uzbrojonych ekstremistów, kiedy tym groziło niebezpieczeństwo; 

3. Milicja była nieobecna w czasie starć obok siedziby związków zawodowych, co kompletnie 
wyprowadziło sytuację spod kontroli i sprowokowało dalszą eskalację przemocy; 

4. Z niewyjaśnionych powodów odescy strażacy przez długi okres czasu (kilka godzin) nie 
przybywali na miejsce pożaru, w związku z czym, proukraińscy aktywiści byli zmuszenia 
własnymi siłami gasić pożar i ratować ludzi znajdujących się w budynku. 

Były gubernator obwodu Volodymyr Nemyrovskyy (zdymisjonowany 06.05.2014) całą 
odpowiedzialnością za tragedię obarczył odeską milicję, która „nie wykonywała swoich 
bezpośrednich obowiązków”. Jednak odpowiedzialność w równej mierze spoczywa także na 
miejscowych władzach, które miały obowiązek kontrolowania sytuacji w mieście. Tym bardziej, 
że było wiadomo o ewentualnych prowokacjach. W ciągu kilku miesięcy przed tragedią w mieście 
stopniowo narastała sytuacja sprzyjająca powstawaniu konfliktów. Działo się tak przy 
bezpośrednim udziale niektórych prorosyjskich polityków – Gennadiya Trukhanova, Vyacheslava 
Markina, Serhiya Kivalova, Igorya Markovа [1], którzy wszelkimi siłami starali się wspierać ruchy 
prorosyjskie w mieście. Fundacja „Otwarty Dialog” uważa, że organy ścigania przy udziale 
społecznej komisji powinny przeprowadzić publiczne śledztwo w sprawie tych osób na  okoliczność 
ich związków z finansowaniem ekstremizmu w mieście. Śledztwa i kontrole powinny zostać też 
przeprowadzone w stosunku do innych członków Partii Regionów i Komunistycznej Partii 
Ukrainy, ponieważ te siły polityczne otwarcie popierają ruchy separatystyczne we wschodniej 
Ukrainie. 

Ucieczka Dmitriya Fuchedzhi także wymaga osobnego i dokładnego zbadania. Niestety, należy 
stwierdzić, że całkowita bezkarność głównych winowajców krwawych wydarzeń na 
południowym-wschodzie kraju, staje się normą dla Ukrainy. Odpowiedzialność za to w pierwszej 
kolejności spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Prokuraturze Generalnej Ukrainy, 
które nie wykonują we właściwy sposób swoich bezpośrednich obowiązków.  

Władze Ukrainy deklarują gotowość przeprowadzenia szybkiego i obiektywnego śledztwa w 
sprawie tragicznych wydarzeń w Odessie, w tym również przy zaangażowaniu zagranicznych 
ekspertów [2]. W rzeczywistości jednak, proces ten odbywa się jedynie na poziomie przesłuchań i 
zatrzymywania szeregowych sprawców prowokacji. Zaś prawdopodobnym organizatorom, takim 
jak Dmitriy Fuchedzhi, na razie udaje się uniknąć odpowiedzialności. 

http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/6/7024485/
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Natychmiastowe zmiany na stanowisku szefa administracji obwodu (Volodymyra Nemirovskiego 
zastąpił Ihor Palytsia) i komendanta milicji w obwodzie odeskim (Pavlo Lutsyuka zastąpił na 
stanowisku Ivan Katerenchuk) świadczą o tym, że ukraińskie władze reagują na działania 
separatystów i ekstremistów dopiero post factum i nie działają wyprzedzająco. Mając za przykład 
rozwój ruchów separatystycznych i ekstremistycznych na wschodzie kraju, Kijów nie podejmuje 
żadnych realnych kroków mających umocnić hierarchię władzy w tych regionach, które obecnie 
zostały dotknięte przez największe zagrożenie rosyjskimi wpływami. Przede wszystkim nie 
przeprowadzono na czas zmian wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w organach 
ścigania. Efektem jest sabotowanie przez te organy poleceń napływających od władz centralnych i 
działania prowadzone w interesach miejscowych klanów przestępczych. 

 

Skalę tragedii, jaka wydarzyła się w Odessie 02.05.2014 roku, można porównać z tą, jaka miała 
miejsce w Kijowie, w lutym 2014 roku. Tragedia ta bezwzględnie zasługuje na miano  
przestępstwa przeciwko ludzkości. Ujawnienie na miejscu pożaru śladów chloroformu może 
świadczyć o tym, że dziesiątki ludzi w Domu Związków Zawodowych zostało zabitych celowo. 
Odeska tragedia wymaga przeprowadzenia dokładnego śledztwa przez ukraińskie organy 
ścigania, które powinno się odbyć pod kontrolą międzynarodowego i ukraińskiego 
społeczeństwa. Należy ustalić i ukarać nie tylko bezpośrednich sprawców prowokacji, które 
pociągnęły za sobą masowe zamieszki w mieście, ale również ich organizatorów. 

Fundacja „Otwarty Dialog” uważa, że demokratyczne kraje Zachodu powinny być bardziej 
wymagające wobec ukraińskich władz w kwestiach kształtowania hierarchii władzy w regionach 
kraju. W każdym z regionów Ukrainy aktywiści obywatelscy przygotowali listy lustracyjne, na 
których znalazły się organy ścigania i lokalne organy władz samorządowych. Władze centralne 
na razie jednak nie spieszą się, aby wsłuchać się w głos społeczeństwa w sprawie mianowania 
kadr sprawujących władzę w regionach. Poparcie rządu USA i UE dla dialogu między 
społeczeństwem obywatelskim a władzą, którego celem jest przeprowadzenie na Ukrainie 
lustracji i reformy miejscowego samorządu, jest jednym z kluczowych czynników wpływających 
na stabilizowanie sytuacji w kraju.    

Niestety trzeba stwierdzić, że ukraińskie władze coraz bardziej tracą kontrolę nad wydarzeniami 
w obwodach południowo-wschodnich, bowiem prowadzą całkowicie nieskuteczną politykę 
kadrową.  

W celu obiektywnego relacjonowania wydarzeń mających miejsce na Ukrainie, należy zwiększyć 
obecność międzynarodowych obserwatorów z ramienia ONZ i OBWE w południowo-wschodnich 
regionach kraju. Właśnie te regiony są najbardziej zagrożone wobec oblicza agresji ze strony 
Federacji Rosyjskiej, która nadal kontynuuje destabilizowanie sytuacji na Ukrainie.  

Aktualne jest również wprowadzenie indywidualnych sankcji skierowanym przeciwko 
najwyższym przywódcom Federacji Rosyjskiej (przede wszystkim prezydentowi i premierowi), 
którzy są głównymi „autorami” ekstremistycznych i terrorystycznych aktów na Ukrainie i 
próbują doprowadzić do zerwania wyborów prezydenckich 25.05.2014 roku.  
 

 
Źródła: 

1. Portal informacyjny „Den” // Wydarzenia w Odessie: o czym piszą w sieciach społecznościowych. - 
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti 

2. Portal informacyjny „Ukrainskaya Pravda” // Zagraniczni eksperci pomogą w zbadaniu wydarzeń w Odessie. - 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/6/7024485/ 
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Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy Lyudmyly Kozlovskiej, 
pełniącej obecnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Do celów statutowych Fundacji należą obrona 
praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim, ze szczególnym 
uwzględnieniem największych krajów WNP: Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, w tym obserwacji 
wyborów i monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka w krajach WNP. Na ich podstawie 
powstają raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród instytucji UE, OBWE i innych 
organizacji międzynarodowych, resortów spraw zagranicznych i parlamentów krajów UE, 
ośrodków analitycznych i mediów.  

Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we 
współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i 
relacje z krajami WNP w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji polityki wewnętrznej 
na obszarze postsowieckim. Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy 
wsparcia więźniów i uchodźców politycznych. 
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