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році минатимуть сумні 75-і роковини від початку примусово

го виселення українців-автохтонів за національною ознакою з їх етнічних

теренів у Польщі. Це вигнання призвело до насильного позбавлення од
вічної батьківської землі та домівок понад

700

тисяч етнічних українців

з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Захід
ної Бойківщини, до втрати цілого пласту унікальної української культури.
Скоєний тяжкий злочин донині не з~~,уджено ані на українському, ані на
міжнародному рівнях.

За роки незалежної України на базі зібраних архівних матеріалів, істо
ричних документів, свідчень потерпілих, на основі грунтовних досліджень

було

проведено низку міжнародних і регіональних наукових та науко

во-практичних конференцій, опубліковано ряд системних колективних та
індивідуальних праць, збірників документів, мартирологів, чимало дослід
ницьких статей і монографій, спогадів вигнанців, що охоплюють істори
ко-правові аспекти всіх етапів депортації впродовж

1944-1951

рр., а також

багаторічну боротьбу жертв депортації за відновлення справедливості.
Нинішня конференція покликана узагальнити і підсумувати здійснену
попередню колосальну науково-дослідницьку роботу, сформувати суспіль
но-історичні, політичні та правові висновки щодо тотального примусово

го виселення українців за етнічною ознакою зі своїх споконвічних теренів
у

1944-1951

роках, здійсненого тоталітарними комуністичними режимами

Польщі й СРСР.
На конференції представлено майже три десятки доповідей відомих
істориків та правознавців, а також дослідників та громадських діячів щодо
зазначених проблем з України, Польщі, Словаччини, Канади, що свідчить
про актуальність висвітлення цієї трагічної сторінки історії України.

Світова федерація українських лемківських об'єднань (СФУЛО), яка
виступила ініціатором цієї конференції, має нині добру щ1году висловити

всім високоповажним, шановним учасникам конференції велике, сердечне
лемківське «Боже, заплат!» за велику подвижницьку працю та участь в цій
конференції.

;

Насамперед особливу подяку та низький уклін складаємо Верховному
Архиєпископу Києво-Галицькому, Блаженнійшому Святославу Шевчуку за
привітання конференції та високе архієрейське благословення.

Великою честю та високою підтримкою для нас всіх є привітання

Президента Світового Конгресу Українців Евгена Чолія, за що засвідчуємо
йому нашу найщирішу вдячність та пошану.

СФУЛО висловлює сердечну подяку за моральну та організаційну під
- Міністру економічного розвитку
і торгівлі України, Голові Всеукраїнської правозахисної організації <<Мемо
ріал» ім. Василя Стуса Кубіву Степану Івановичу та його заступ.нику Мор
тримку Першому віце-прем'єр-міністру

клянику Богдану Васильовичу.
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Від щирого серця дякуємо Народному депутату України Антонищаку

Андрію Федоровичу за постійну підтримку і допомогу в діяльності СФУЛО
та організації цієї конференції.

Безмежно вдячні за організаційну та фінансову підтримку Львівській
обласній державній адміністрації та особисто голові Синютці Олегу Михай
ловичу, депутатському корпусу Львівської обласної ради та її голові Гану-

щину Олександру Олександровичу. Щира і окрема подяка директору депар
таменту з питань культури, національностей та релігій Туркало Мирославі

Володимирівні, т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформацій
ної політики Березюк Ользі Миронівні та всім тим працівникам ЛОДА,
котрі доклали чимало своїх зусиль і таланту до організації конференції.

Сердечно завдячуємо за· щире та доброзичливе всебічне сприяння от
цю-доктору Богдану Праху, ректору Українського католицького універси

тету, на базі котрого відбувалася конференція, а також директору Центру
дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Тарасу Радю та

всім службам УКУ за організаційну допомогу.

СФУЛО висловлює найщирішу вдячність Міністерству закордонних
справ України, Міністерству Культури України, Міністерству освіти і науки

України, Українському інституту національної пам'яті, Українській Всес
вітній Координаційній Раді та Українській Федерації Америки за підтримку
проведення цього непересічного наукового форуму.

Складаю подяку Членам Президії СФУЛО, Управам Суб'єктів федера
ції за активну співпрацю та підтримку проведення цієї конференції, зокрема

Марку Гованському, Андрію Хомику, Богдану Дуді, Андрію Ротку, Степану
Майковичу, Стефану Клапику і всім іншим, а також раднику голови СФУ
ЛО Мирославу Дмитраху за поради та постійну організаційну допомогу.
Низько кланяюся академіку, професору Володимиру Сергійчуку та
професору Івану Патриляку за фахову наукову допомогу і підтримку в ор

ганізації конференції.
Маємо велику надію, що результати цієї конференції стануть осно
вою для прийнятгя офіційної позиції України та засудження на державному

рівні трагічних подій 1944-1951 рр. на етнічних землях Лемківщини, Над
сяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини як
етноциду супроти українців Закерзоння, злочину проти людяності.

Кривда сотень тисяч невинних людей, які стали жертвами політичних
репресій комуністичного тоталітарного режиму, закликає нас до відновлен

ня національної пам'яті, до встановлення історичної правди задля подаль
шого зміцнення Української держави.
Встановлення історичної справедливості щодо колишніх тоталітарних

комуністичних режимів, які здійснили цей злочин, буде, на наше переко
нання, також доброю нагодою для налагодження та підтримки добросусід
ських відносин між нинішніми народами демократичних держав Польщі та
України.

Ярослава ГАЛИК,
Голова Світової федерацП українських
лемківських об'єднань
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20.18 року Божого
Високопо8ажній пані
Ярославі Галик,

го;~ові Світової федерації
українських лемківських об' єднань

Високоповажна Пані Ярославо!

Достойні учасники Міжнародної конференції!
У цьому листі скпадаю вам подяку за запрошення звернутися з високої 1рибуни

до учасників Міжнародної науково-практичної конференціУ «Суспільно-історична та
політико-правова

оцінка

тотального

виселення

українців

з

етнічних

земель

Лемківшини, Надсяш~я, Холмшини, ПідляшШS!, Любачівшини, Західної Бойківщини

у

1944-1951 рр.».
Дякую вам, дорогі учасники, які, допаючи тисячі кілометрів, прибули до Львова,

щоб через участь у цій Конференuії засвідчити небайдужість до власної трагічної
історії. Події, які згадуватимете, подібні до чорної нитки, що нею вишитий рушник

страждань нашої неньки України.

Наш Господь Ісус Христос закаикає нас: «Пізнайте правду, і правда вюволить
вас,, (Ів.

8, 32).

Саме через проведення такого роду наукових і купьтурних заходів ми

пізнаємо правду про себе самих. Ми свідчимо перед світом, що зло, яке показало своє

жорстоке обличчя в часи тоталітарних режимів, було переможене правдою, що
походить від Бога. У цьому свідченні ми стаємо віпьними, здатними обстояти свої

права і самим збудувати незалежну демократичну Україну, де кожен, хто своїми
дарами служить для блага народу, почувається пошанованим.

Сьогодні з цієr високої трР!буни хочу звернутися до тих, що чисельно зібралися
в цьому залі, і до всіх ваших рідних, друзів і знайомих, хто прямо або опосередковано
зазнав переслідувань і кого позбавили домівки, країни чи зем;~і, Хоча ваш гнів є
справед,'І»вим, одначе благаю вас: віддайте все в руки Божі! Хай ваша Конференція

стане добрим інструментом, через який пам'ять про тих, хто постраждав, буде
належним чином шuанована.

Сьогодні Господь Бог проходить разом із вами у ваших терпіннях ще одну
Голгофу,

показуючи

нам,

що

пише
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Ним

зможемо

сподобитися

славного

воскресіння. Ви є живими обранцями, які звертаються до Нього про допомогу, щоб
було встановлено справедливість (Пк.

а/с 210, Київ,

18, 7).

02002, Україна тел/факс: +38 (044) 541-11-14 E-mail: Ver_Arch@ugcc.org.ua
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Аркуш
Вих. ВА

Вимолюю щедрих

2 із 2-х
18;230

Божих дарів для вашого зібрання. Нехай рішення, які

приймете, будуть корисними та помічними для всіх українців.

Пам'ятайте, що лише завдяки постійній співпраці Церкви та громадських
організацій нам вдасться збудувати країну нашої мрії. Запевняю вас у відкрІ-fГОСТі й

підтримці

ваших

проектів соціального,

культурного та

духовного-релігійного

спрямування.

Щоб виявити вдячність за ваше служіння та п.ідтримати вас у дальшому

жертовному звершенні ваших дL,, подаю вам слова нашого славного Кобзаря,

..

Злоначинающих с11ш111 ...

А доброзижіhJЩLІАІ рукл.м
/ ІІОК//ЖlІ, і llOAIOЖLI
C8Яm1JIO СІІЛ'Іj ІШСІlОUІЛІ/.

А Всі.\!

un.\r 8ку11і па зе,нлі

Єдіпо.1,111сліє подай

[ братолюбіє ІlОШЛІІ.
Із поеми «Злоначинающих спини ... »,

1860 р.

Нехай ці пророчі рядки дають вам силу на ш,яху, який проходимо разом. Нехай

будять ваше сумпі1rnя і сумління сотень тисяч українців лемківського походження до

ще бL'ТhШ жертовного служіння для добра свого народу і рідної зем,лі.

На жаль, особисто 1-Іе зможу взяти участі в Конференції, оскL,ьки цими днями
проходить Синод Єпископів Української Греко-Католиuької Церкви. Але запевняю
вас,

що своїми думками та

милосердний

Господь,

молитвами

єднатимуся з вами.

довготерпеливий

Нехай «щедрий і

многомилостивий»

(Пс.

102,

8)

винагородить вас своїми дарами і благос:ювить усі ваші добрі починання. Як завдаток

Божих дарів, прийміть моє архиєрейське благословення .

.:,

б

/

СвітовийКонrрес Українців ЄКУ

Ukrainian World Congress

~./JD
7 вересня 2018

р.

Шановній пані Ярославі Галик

Голові Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань
Шановним організаторам та учасникам
Міжнародноінауково-практичиоікоифереиції

"Суспільно-історична та політично-правова оцінка
тотального виселення українців з етнічних земель
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підлящшя,

Любачівщнни та Західної Бойківщини в

1944-1951

рр."

Шановна пані Голово Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань!
Шановні організатори та учасники Конференції!

Світовий Конrрес Українців (СКУ) щиро вітає Вас з проведенням Міжнародної науково-практичної
конференції "Суспільно-історична та політично-правова оцінка тотального виселення українців
з етнічІШХ

земель

Бойківщини в

Лемківщини,

1944-1951

Надсяння,

Холмщини,

Підляшшя,

Любачівщини

та

Західної

рр." та бажає Вам успішного представлення і обговорення наукових

досліджень на цю тему.

СКУ, який сьогодні об'єднує понад 20-мільйонну українську діаспору та має свою
в 53-ох країнах

світу,

має

приємність

бути

серед

інституцій,

які

підтримали

мережу

проведення

цієї актуальної конференції, покликаної узагальнити і підсумувати попередню науково-дослідну
працю про депортацію етнічних українців з їхніх історнчІШХ земель у
СКУ висловлює признання всім

організації

-

організаторам цієї конференції,

1944-1951

рр. Разом з цим

включно й своїй

складовій

Світовій Федерації Українських Лемківських Об' єднань, а також mм, хто сьогодні

представлятиме результаm своєї праці на цю важливу темаmку.

Ми

сподіваємось,

що

Ваші

дослідження

стануть

важливим

внеском

у

викритгя

злочину

більшовицька-комуністичних режимів Радянського Союзу та Польщі проти корінних українців
вищезгаданих територій, яких було брутально виселено з їхніх споконвічних теренів, а відтак
доведено до фізичного й духовного відмирання.
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Ми також віримо, що результати цієї конференції стануть поштовхом до прийняття офіційної

позиції України та засудження на світовому рівні траrічних подій

1944-1951

рр. на етнічних землях

Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, JЬобачівщини та Західної Бойківщини.
З повагою,

СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ

Евген Чолій
Президент

TORONTO - КУІV - BRUSSELS
Head Office: 145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto, Ontario MBZ 5ХВ Canada
ТеІ: 416.323.3020 Fax: 416.323.3250
E-mail: щ,;c@ukrainia,1woridcongress.org Website: v-Nм.1.1krainianv-✓0rldcongress.org

в

Ярослава ГАЛИК (Україна, Яремче)
Голова Світової федерації українських

лемківських об'єднань,
член Національної спілки краєзнавців України

ББК 63,3

(4 УКР)

Г 15

Т<УГАЛЬНЕ ВИГНАННЯ УКРАЇНЦІВ-АВТОХТОНІВ
З ЇХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛЬЩІ В 1944-1951РР.:
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСУДЖЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА

ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ
Однією з жахливих сторінок новітньої історії України є трагедія то
тального вигнання українців-автохтонів зі своїх етнічних земель в Польщі

у 1944-1951рр. Ця зловісна акція була завчасно ретельно спланована і бру

тально здійснена більшовицька-комуністичними режимами Польщі та СРСР
в центрі Європи в середині ХХ століття. В результаті її здійснення впродовж

1944-1951 рр. з етнічних українських земель Лемківщини, Надсяння, Холм~и
ни, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких споконвіку ком
пактними поселеннями проживали українці, було примусово виселене ВСЕ

корінне населення цих регіонів, разом

-

близько

750 тисяч осіб.

Всі вони були

нещадно вигнані з рідного дому і з отчого краю тільки за те, що були україн
цями, тобто за етнічною ознакою. Це чітко відображено в злочинному доку
менті, з якого розпочалася трагедія вигнання: «Угода між Урядом Української
Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національно

го Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і
польських громадян з території УРСР» від

9 вересня 1944 року.

Згідно Енциклопедії історії України, «вислів «етнічні українські землі»
вживається для означення тих територій, на яких у різні історичні періоди
відбувалося формування українського етносу».

(13).

Після

II

світової війни в

результаті встановлення нових кордонів за радянсько-польським договором
від 16 серпня 1945 р. до Польщі відійшли етнічні українські землі Лемківщи_; на, Західна Бойківщина, Надсяння, Любачівщина, Холмщина і Підляшшя, які
часто окреслюють збірною назвою Закерзоння (19500 км 2 ). Перед депортаці
ями 1944-1951 років на території Закерзоння проживало понад 80% корінних
українців, і тільки 20% становили інші народи, вт. ч. поляки.( 4)
За визначенням, «корінні народи - народи, які проживають у багатоет
нічних суспільствах незалежних країн і є нащадками тих, хто населяв країну
або географічну область, частиною ЯІ<ої є дана країна, споконвіку, у період
її завоювання або колонізації або в період встановлення наявних державних
кордонів». (З)
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У

роках був здійснений злочин тотального вигнання цього ко

1944-1951

рінного українського населення з їх етнічних територій шляхом поетапного
примусового виселення до УРСР та до інших регіонів ПНР. Опустілі укра

їнські етнічні землі заселялися польськими колонізаторами і полонізувалися.
Тобто комуністична Польща ці землі забрала разом з нажитим віками майном,

а корінне українське населення вигнала за межі їх споконвічних ареалів, ще й
зловмисно розпорошила по кілька родин по чужих землях з метою їх асиміля

ції, тобто з метою руйнування українства в їхніх душах через забуття власної
культури, говірки, традицій, звичаїв тощо. Кожен з цих українських регіонів
до того ж мав свої, усталені від віків, етнографічні особливості, які об'єднува

ли українців в етнографічні групи, зо~рёма лемки, бойки, холмщани, підляшу
ки тощо. Ці субетноси були знищені шляхом їх територіального розсіювання

і асиміляцію, що призвело до втрати цілого пласту унікальної української ду
ховної та матеріальної культури.

«Депортації корінного етносу є найважчою формою політичних репре
сій, яка за своєю суттю і характером здійснення може прирівнюватися до ет
ноциду».

(17).

Злочинна широкомасштабна акція з примусового виселення українців зі

споконвічних земель проводилася в кілька етапів:

- 1944-1946 рр. -

примусове виселення під лукавою назвою «евакуація»

майже півмільйона українців з їх етнічних земель з Польщі до УРСР на під
ставі вищезгаданої Угоди від
українців згідно реєстру

9 вересня 1944 року. Офіційна цифра виселених
- 482880 осіб. «Події 1944---1946 років у Надсянні,

Холмщині, Підляшші та Лемківщині слід трактувати як наймасштабнішу де
портацію українського етносу у новітній історії України».

- 1947

р.

-

(14)

тотальна етнічна чистка в ході військово-політичної опера

ції «Вісла» з брутальним виселенням

150 тисяч українців

на північно-західні

землі Польщі; підозрювані в непокорі були відправлені у концентраційний та
бір «Явожно» (бл.

- 1948

р.

-

4000 українців);

примусове виселення жителів прикордонної смуги західних

областей України вздовж радянсько-польського кордону

(9125

осіб) з терито

рій, які відходили до Польщі, на схід УРСР.

- 1951

р.

-

примусове виселення українців Західної Бойківщини з тери

торій, які відходили до Польщі, у південні регіони УРСР

(32066

осіб) внаслі

док Договору між ПНР і СРСР «Про обмін ділянками державних територій»
від

15 ЛЮТОГО 1951

р.

Не випадково до кожного з етапів цього виселення тут вживається термін

«примусове виселення». Адже всупереч усім твердженням про «добровіль
ність» цієї акції, факти свідчать про її жорстоку примусовість. «Від самого
початку переселення було порушено умову добровільності. Акція не була
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результатом вільного волевияву українського народу, а навпаки
ся всупереч його волі й супроводжувалася насиллям».

- здійснювала

(5)

Термін «евакуація» передбачає тимчасове відселення людей з території,
де виникає загроза їх життю чи здоров'ю, після усунення якої люди поверта

ються. Якою ж була загроза для окремої групи «українське населення» і чому
не передбачала повернення додому після її усунення? «На нашу думку, удоку
ментований концепт «евакуація» є правомірним у разі опису ходу переселення

українського населення з Польщі тільки як стилістична форма тих років. Він
змінював уявлення людей про справжні причини переселення .... Виселення

українців із місць постійного проживання за методами виконання відповідало
визначенню «депортація».

(26).

Тому варто нарешті підвести підсумок багаторічних історичних та пра
вових наукових досліджень і свідчень вигнанців та сказати вагоме слово прав
ди про злочинність брутальних процесів, здійснених тоталітарними режима
ми Польщі й СРСР та «освячених» державами «великої трійки» на Ялтинській
конференції.

(25)

Яким був шлях до так званої «добровільної евакуації» - коротко про хід подій.
Новостворена Польська держава обіцяла країнам Антанти надати укра

їнцям широкі автономні права відповідно до «Трактату про меншини», де було
вказано, що «їх гарантом виступає Ліга націй», але обіцянки не дотримала

(27).

Натомість повела наступ на українську культуру та освіту. Були закриті

всі українські кафедри та більшість українських шкіл, культурно-просвітніх
і спортивних організацій. Ускладнена процедура виборів для українців. За

крито ряд церков і конфісковано їхні землі. Впроваджено дискримінаційний
підхід для українських селян при парцеляції земель та ініційовано стрімкий
ріст польського осадництва.

(6)(1)

А далі справжній терор охопив терени Галичини. Восени

1930

року за

польського прем'єр-міністра Юзефа Пілсудського в Галичині проведено «па
цифікацію»

-

масові репресії проти українців, здійснені за допомогою вій

ськових та поліції. Наступ на політичне, громадське й культурне життя су
проводжувався арештами, ув'язненнями, катуваннями людей аж до вбивств,

погромами українських кооперати.вів та культурно-просвітницьких закладів,

зокрема «Просвіти», різноманітніх установ. (22)
У червні 1934 року в Березі-Картузькій був

створений спеціальний кон

цтабір для репресованих українців. Сюди на довічне ув' язнення відправили в

1936 р.

Степана Бандеру та Миколу Лебедя.

А на початку

1939 року

була підготовлена таємна постанова Ради Міні

стрів Польщі під назвою «Проект ухвали Ради Міністрів у справі акції, спря

мованої на зміцнення польського елементу у Східній Малопольщі» про, зо
крема, можливість примусових переселень українців. Початок Другої світової
відтермінував втілення цих планів.

(6)
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Отже, у міжвоєнний період в Польщі йшов масований наступ на україн

ців. Уряд будь-якими репресивними засобами прагнув створити мононаціо
нальну державу, відповідно асимілювати національні меншини, на що вказує
їх антиукраїнська політика.
Із початком Другої світової війни життя українців у Польщі стало зовсім

нестерпним. З одного боку німці грабували населення, обкладали непомірни
ми податками, влаштовували облави на молодь для вивезення в Німеччину. А з

іншого боку озброєні польські банди організували проти українців нещадний
терор. У

1942-1944 роках запалали села Холмщини (20), а за ними й Надсяння,

Лемківщини, Підляшшя ... Символом кривавої трагедії Холмщини стало село

Сагринь Грубешівського повіту, в якому 1О березня 1944 р. від рук поль~ьких
націоналістичних банд загинуло більше тисячі мирних жителів. «У 1943-1944
рр. тільки на території Грубешівського повіту відділи Армії Крайової та Ба
тальйонів хлопських спалили

50

українських сіл (зокрема, Сагринь, Ласків,

Бересть, Верешин, Шиховичі, Новосілки, Модринь, Теребінь, Турковичі, По
туржин та інші), в яких убили та закатували понад

4

тис. українського ци

вільного населення. А всього на території Закерзоння за цей період знищено
понад

300

українських сіл і вбито та закатовано десятки тисяч українців, а це

були переважно селяни, жінки, діти, люди похилого віку, навіть каліки, єди

ною «виною» яких було те, що вони
предків».

-

українці й не відреклися від віри своїх

(23) (24) (9) (32)

Таким чином, геноцид українського населення, в результаті якого було
знищено десятки сіл із тисячами ні в чому не винних людей, розпочався задов
го до початку т. зв. «добровільної евакуації». На час підписання Люблінської
Угоди

09.09.1944

р. українські села Холмщини були спалені, розграбовані, а

люди залякані й здеморалізовані. Недаремне на початку «евакуації», від
жовтня до

грудня

31

родин), серед яких:

1944
- 4025

ського повіту,

осіб з

3380

15
19 899 українців (5 035
осіб з Холмського повіту, 3902 особи з Грубешів
Томашівського повіту і 1862 особи з Замойського
року, «з Польщі виїхало

повіту. Це були в основному мешканці тих сіл, котрі були спалені весною і
влітку

1944

року польськими партизанськими загонами»

(2).

Тому говорити

про якусь «добровільніст~» їх виїзду, на мою думку, просто аморально. Таку

добровільність не побажаєш і ворогові!
Взимку так звана «евакуація» була призупинена через складні погодні
умови. Навесні 1945р. було вивезено до УРСР мешканців сіл, зруйнованих

при відступі німецьких військ, з районів Лупківського і Дукельського перева
лів, які опинилися фактично без даху над головою і засобів до існування, що
трактують часто теж «добровільним». І в той же час «через Польську Респу
бліку

1945 р.

прокотилася хвиля масових вбивств українців, які були її грома

дянами. Вона почалася в січні і тривала до травня, охоплюючи територію від
Сянока по Нисько. Малковичі, Старе Місто, Лежайське, Пискоровичі, Дібча,
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Іскань, Мацьковичі, Дубровиця-Велика, Радава, Тисова, Добра, Павлокома,
Старий Люблинець, Новий Люблинець, Гораєць, Слобода, Руська П' яткова,
Руський Явірник, Рушельчиці, Лубно, Ожанна, Бриська Воля, Жухів, Трій

чиці, Уйковичі, Скопів, Курилівка, Кульно, Солоне, Теплиці, Бахів, Березка,

Лежахів, Сурохів, Коритники, Воля-Кривецька, Середня, Старе Село, Сівчина

- це далеко не повний список сіл, які спливли тоді кров'ю. Кількість жертв
сягає 5000 чоловік». (10)
В селі Терновиця, в якому я народилася в Україні, третину села станови
ли виселенці з Жухова з Надсяння. Кров холонула в жилах від їх розповідей
про ті звірqва,, які коїли польські банди з їх родинами. Моя тета Ярослава
вийшла заміж за виселенця з Жухова, Гугіля Івана, він ще, слава Богу, жи

вий і може посвідчити. Їхнього батька вбили на очах вагітної матері, яку теж
побили, а діти дивом врятувалися втечею в нічну темінь. То що мала робити
родина, як рятуватися від смерті? Вихід був один: їхати, куди гнали, до Радян
ського Союзу. То це теж було «добровільним переселенням»? Підкреслюю,
мова йде про зиму-весну

1945 року.

Радянські військові чи уповноважені не захищали українців від безчин

ства польських бандитів, а лише наполягали на їх переїзді до СРСР: «Їдьте, бо
ще гірше буде!». Не маючи надії на покращення свого становища, українські
родини змушені були залишати свої оселі, майно, могили рідних. Проте біль
шість українців все ж опиралася всіма силами, щоб уникнути виселення до
«радянського раю».

В зв' язку з небажанням українців покидати рідну землю навіть під стра
хом смерті

24 липня

1945р. у Президії Ради Міністрів у Варшаві було органі

зовано зустріч польського прем'єра Едварда Осубки-Моравського з представ
никами українського населення. Українські делегати заявили, що не мають

бажання залишати землю, на якій проживали споконвічно, вважають себе
польськими громадянами й очікують ставлення до себе згідно з Конституцією
Речі Посполитої, вимагають відповідних прав і свобод. Польський уряд взяв

на себе зобов'язання виконати більшість пунктів заяви після закінчення акції.

(8) (2)
Проте

22

серпня 1945р. у Варшаві відбулась нарада у міністра rромад

ської адміністрації Польщі, на якій вирішено оголосити українському насе
ленню про 14-денний термін його виїзду до УРСР. З

1 вересня 1945

року в ра

йони виселення було спрямовано частини 3-ї, 8-ї і 9-ї дивізій польської армії.

Солдати вдалися до масових насильств, терору, вбивств, мародерства. Селяни
ховалися по лісах і болотах, окремі переходили на територію Чехословаччини.
Для вистеження й винищення втікачів застосовувалися розвідувальні літаки.

Процес так званого «добровільного переселення» перетворився на відкриту та
брутальну депортацію. Страждання цивільного населення було неймовірним.

..;~·:""::-•
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Тому в жовтні

1945

року українці Закерзоння звернулися з листом-мемо

ріалом «До цілого культурного світу. Відкритий лист українців, замешкалих за

лінією Керзона», який через окремих підпільних кур' єрів УПА був вручений
всім закордонним представництвам у Варшаві. Витяги з цього листа фактично
документально свідчать і окреслюють усю трагедію беззахисних людей, над

якими творилося нечуване насильство! (21)(8)

'

«Ми, українці, мешканці української етнографічної території:., звер

таємось ... до сумління Цілого Прогресивного Людства з оцим відкритим ли

стом в справі страшного безправ'я і насильства, яке чинять над на.ми, під
керівнllцmвом большевиків, військо і органи теперішнього польського уряду.
Тутешнє українське населення не хотіло і не хоче під жодною умовою
покинути свої землі і своїх дотеперішніх осель ... »

«Офіційно ж в урядових договорах проголошено, що це є добровільне
переселення ... Однак, представники польського й большевицького урядів
намагаються перевести не добровільне переселення, а примусове виселен
ня. Большевицько-польські переселенчі комісії проголошували впродовж ціло

го минулого року щораз нові реченці виїзду та провадили в цій цілі широку
пропаганду, ш,е майже ніхто з українців не хотів виїжджати. Тоді пред

ставники польського й большевицького урядів почали організовувати з-поміж

польського населення озброєні банди й наказувати їм нападати на українські
села, щоб у цей спосіб змусити терором до виїзду.
Наслідком цього упродовж останнього року, а головно на весні

1945 р.

нападали на українські села численні польські озброєні банди, яким явно по
магала урядова, державна міліція й інші урядові чинники. Ці озброєні банди,
разом з міліцією і частина.ми війська, спалили впродовж минулого року на цих

теренах кількадесять українських сіл, а багато більше пограбували і понищи
ли. Діялись при тому страшні злочини масових мордів і вбивств. У деяких се
лах вбили банди й міліція по сто, двісті й більше людей впродовж одного дня.
Били до крови, тортурували і вбивали також жінок, старих і дітей. Живих
людей, часто навіть немовлят, кидали прямо в огонь.

Патронували тій людоїдській терористичній акції частини больше
вицьких прикордонних військ НКВД, які переходили часто в різних місцях но

воутворений кордон між Польщею і УССР, стаціонували на цьому боці та

помагали всіляким польським терористичним бандам ла.мати опір і оборону
українського населення перед терором і виселенням.

Під тиском нечуваного терору записався на виїзд тільки невеликий про
цент людей. Але й ті, які записувш,ись, робили це під примусом.» «Ми, укра

їнці, жителі теренів, положених за лінією Керзона, боремося разом з цілим
українським народом всіма сw,а.ми проти цих насильств ...

Одночасно звертаємось оцим відкритим листом до Всього Культурного
Світу ... (21)

(8),

(виділ. авт,}
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Проте світова громадськість мовчала. І при цій мовчазній згоді злочин
проти українців Закерзоння було завершено.

14 грудня 1945 р. був підписаний додатковий протокол до Угоди про про
15 червня 1946 року й закінчення виселен

довження терміну «евакуації» до

ня до УРСР. І тоді загони Польської народної армії знахабніли остаточно і

провели брутальні акції пацифікації в ряді українських сіл: Терка (ЗО жертв),

Карликів

(14 жертв), Мхава і інших. Найкривавішою
1946 р. (понад 70 жертв). (28)

була різня в Завадці Мо

рохівській

5 квітня

1946р. створена Оперативна група «Жешув» під командуванням

генерала Яна Роткевича, до якої ввійшли 3-я, 8~~)9-а піхотні дивізії, 14-й та
18-й піхотні полки, і всі сили Пограничної сторожі, Корпусу Внутрішньої без
пеки, міліції та Міністерства Громадянської Безпеки

(2). І це -

супроти мирно

го українського населення, яке не хотіло «добровільно» евакуюватися!

Проте і після примусового виселення до УРСР півмільйона українців,

все ж ще залишилося на батьківщині близько

150 тисяч автохтонів,

яких було

жорстоко вигнано на північно-західні понімецькі землі в квітні-червні

1947

року шляхом тотальної етнічної чистки українських етнічних регіонів від

корінного українського населення

-

військово-політичної операції «Вісла» з

метою «остаточного вирішення українського питання»
час називали поляки цю акцію.

українців, з них понад

(31)

800 жінок і

-

так офіційно якийсь

В концтабір Явожно загнано майже

біля десятка дітей,

православних священиків, щонайменше

4000
22 греко-католицьких і 5

160 із них там

і загинуло. А на землях

Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя і Західної Бойківщини настала
зловісна пустеля.

Наступного
близько

10 тисяч

1948

року при демаркації кордонів вигнано з рідних осель

бойків. У

30 тисяч бойків, бо Польщі

1951

році зігнано зі споконвічної землі ще понад

віддали нафтоносні українські райони, а українців

з цих земель вивезли на південь УРСР, в степи.

У результаті проведених заходів з розв'язання «українського питання» у
Польщі на українських етнічних землях практично не залишилось корінного

українського населення. Після

1956

р. тільки поодиноким українським роди

нам вдалося повернутися на рідні землі. Сьогодні тут проживають поляки, які

по'селились після виселення українців. Про українську присутність зрідка на
гадують хіба що понищені пам'ятки матеріальної культури (церкви, цвинтарі,

хрести).

Вражає жорстокість і нелюдяність тих, хто чинив ці лиходійства над
нашим народом майже

75

років тому. А ми донині ховаємо голови в пісок

і боїмося самі собі признатися, що ці знущання діялися власне над нашими

батьками

1 дідами.

Ми вчимо дітей в школі про колонізаторів та знищення

корінних народів, а про власну трагедію винищення цілої західної гілки ко

рінного українського народу майже не зп1дуємо ,.в.навчальному процесі. То
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де наша гідність як народу? Де наша пам'ять? Де історична справедливість?
А якраз такі цінності

-

пам'ять та історична правда

-

свідчать про гідність

народу, про зрілість нації.

В цивілізованому суспільстві ми визнаємо, що вбивство людини, зокре
ма заздалегідь сплановане, поступове, свідоме і цілеспрямоване, є тяжким

злочином. А знищення кількох субетносів українського народу чомусь ніяк не
наважимося назвати злочином.

Проте ще

1987

року Верховна рада СРСР ратифікувала Конвенцію про

захист прав і основоположних свобод

1950 року, в якій застережено, що жодна

людина не може бути вислана шляхом_ здЩснення індивідуальних або колек
тивних заходів з території держави, громадянином якої вона є (прот. №4, ст. З).
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листопада

1989

року Верховна Рада СРСР прийняла Декларацію №

«Про визнання незаконними і злочинними репресивних акцій проти на

родів, яких було піддано насильницькому переселенню, і забезпечення їхніх
прав», в якій, зокрема, зазначено: «Верховна Рада СРСР беззаперечно засу

джує практику насильfіицького переселення цілих народів як найтяжчий зло
чин, що суперечить основам міжнародного права ... ».

В статті

1 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністич
1917-1991 років» вказано:
«- депортація - примусове виселення народів, етнічних, етноконфесій
.· соціальних або інших груп населення з місць їхнього постійного

ного тоталітарного режиму

них,

проживання з політичних, класових, соціальних, релігійних, національних
мотивів;

-

національний мотив

-

застосування репресій на підставі належності

особи або осіб до певної нації, національності, етнічної групи або народності;

-

репресії комуністичного тоталітарного режиму

1917-1991

років

-

засоби примусу, що здійснювалися репресивними органами комуністичного
тоталітарного режиму у

1917-1991

роках, зокрема позасудовими органами,

проти окремих осіб, груп населення, народів з класових, національних,
політичних,

релігійних,

соціальних

мотивів

у формах,

визначених цим

Законом;

-

репресована особа

- особа, яка зазнала репресій з мотивів та у формах,

визначених цим Законом».

Отже, примусове виселенWІ під гібридною назвою «евакуація» репре

сивними органами комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі понад

700

тисяч українців-автохтонів з одвічних місць їх постійного компактного

проживання з національних мотивів, тобто на підставі належності до україн

ського народу

-

це депортація, що є однією з форм репресій комуністичних

тоталітарних режимів СРСР і Польщі. Також цей злочин можна віднести і до
такої форми репресій як заслання, бо обов'язковим при примусовому пере
міщенні депортованих було поселення у певній місцевості, спецпоселенні,
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та встановлено обмеження на право пересування та заборона виїзду з місця
спецпоселення. Крім того, була встановлена повна заборона на повернення на

рідні землі, яка діє і донині, і поширюється й на нащадків, тому це примусове
виселення можна вважати довічним висланням.

Всі ці репресії були обтяжені позбавленням життя тисяч людей через
масові вбивства і брутальний терор, значними фізичними втратами при три
валому транспортуванні людей з дітьми в нелюдських умовах товарних поїз
дів, фізичними втратами від голоду, злиднів, морально-психологічних травм і
стресів після депортації.

Репресії здійснювалися під тиском активної терористичної діяльності
підпільних польських банд, прямої військової сили регулярних частин поль
ського війська, Червоної армії та каральних загонів НКВД. Депортації супро
воджувалися обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних

прав, вилученням майна, цинічним нехтуванням принципів справедливості,
антиукраїнською істерією, спаленням українських сіл, нелюдськими знущан
нями та жорстокими вбивствами тисяч безневинних. Ці злочини коїлися за ет
нічною ознакою і були спрямовані проти української національної спільноти,
проти українців-автохтонів.

Найзахідніша тисячолітня гілка українського народу була доведена до
фізичного і духовного відмирання, до зменшення і ослаблення свого генетич

ного потенціалу, до руйнування української культурної та історичної спадщи

ни на етнічних теренах, що поставило під загрозу знищення цілі етнографічні
групи українського народу, зокрема лемків.

Під час депортації українців у найбрутальніший спосіб порушувалися
основоположні права людини та права національної спільноти, тому ця сто

рінка історії є трагедією не лише України, але й всього людства.
Відповідно до Конвенції ООН «Про запобігання злочинів геноциду і по

карання за нього» під геноцидом розуміють дії, вчинені з наміром знищити,
повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну
групу як таку, зокрема: а) вбивство членів такої групи; б) заподіяння серйоз

них тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи; в) нав

мисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані

на повне чи часткове фізичне знищенй'я її. Всі застосовані дії за міжнародним
правом мають ознаки геноциду етнічного українського народу.

«Рада Європи висловила своє ставлення до злочинів тоталітаризму Ре
золюцією №

1481 (2006)

,,Про необхідність засудження міжнародним това

риством злочинів тоталітарних комуністичних режимів". Європарламент

квітня

2009

2

р. ухвалив резолюцію про європейську свідомість і тоталітаризм:

"Рішуче і безумовно [Європарламент] засуджує всі злочини проти людства і
масові порушення прав людини, вчинені всіма тоталітарними й авторитарними
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режимами; висловлює жертвам цих злочинів і їхнім рідним своє співчуття,
розуміє і визнає їхні страждання"

(15)

За роки незалежності громадські організації, які об'єднують виселених
українців («Лемківщина», «Холмщина», «Надсяння», «Закерзоння» та інші),
неодноразово зверталися до Президентів України, Верховної ради України,

Кабінету Міністрів України зі зверненнями про вирішення на законодавчо
му рівні питання про засудження злочину тотального примусового виселення
автохтонних українців з їх етнічних земель у Польщі та відновлення їх прав.
Проте і досі держава Україна не висловила своєї офіційної позиції про ці тра

гічні події, а злочин не засуджено ані на українському, ані на міжнародноІ\1у ...
рівнях.
Практика багатолітнього замовчування злочинів тоталітаризму щодо

депортації українців Закерзоння у

1944-1951

роках не може бути шляхом до

порозуміння. Проте ми закликаємо не до політизації цих трагічних сторінок

нашої історії, не до протистояння, а до конструктивної і зваженої оцінки цих
сумних подій задля встановлення історичної справедливості та вшанування
жертв цих репресій. Це необхідно задля укріплення держави Україна, захи
сту українців, її нинішніх громадян, задля побудови гідних сучасних і євро
пейських взаємин між Україною і Польщею, задля зміцнення партнерства в

демократичній Європі на основі європейських цінностей, задля утвердження
ідеалів гуманізму та верховенства права у світі.
Я українка, з походження лемкиня. У мене немає інших предків позаду,
крім лемків. Я ще належу до носіїв лемківської говірки, намагаюся збирати
дрібні уламки свого роду та своєї автентичної культури. А немало є таких на
щадків лемків, які навіть не знають, що вони походять з лемківського краю, де
могили їхніх дідів-прадідів, де їхнє коріння, де їхні святині. Моя Лемківщина

як живий організм вже не існує

-

її вбили в

1944-1947

роках. І досі ніхто не

назвав це вбивство злочином! Але чому? Адже це була донька великої мате

рі-України! Тоді чому мати не заступиться за свою дитину? Ми ж - виселені з
Лемківщини чи Холмщини, Надсяння чи Підляшшя, Бойківщини чи Любачів

щини

-

ми українці і не маємо іншого захисту в світі, як українська держава.

Тому й нині ми знову зібралиqя разом, щоб ще раз, вже вкотре!, привернути

увагу до болючого невирішеного питання - визнати тотальне виселення укра
їнців-автохтонів зі споконвічних земель

1944-1951

років, злочином, депорта

цією, яка є однією з форм репресій злочинних комуністичних тоталітарних
режимів, а потерпілих українців-автохтонів

-

жертвами цієї репресії. Адже

кривда сотень тисяч людей, вигнаних з рідного краю, більшість з яких вже
покинула цей світ, вимагає визнання правди. Заради пам'яті тих предків, чиї
могили вже ніколи не будуть віднайдені. Заради мільйонів їх нащадків у ціло
му світі, яким тавро виселенця не перестає пекти і ятрити. Заради майбутніх
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поколінь, аби ніколи, ніхто і нікому не завдавав такого гіркого болю як зни
щення душі народу.
Тому доконечною вимогою сьогодення депортовані українці-автохтони

та мільйони їх нащадків в Україні та у світі вважають, що настав час дати
суспільно-історичну та політико-правову оцінку документам, процесам і на

слідкам тотального примусового виселення українців у 1944-1951 рр. з їхніх
етнічних земель, та підготувати і прийняти відповідний закон України або
внести зміни до чинного закону України «Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму
Бо Українська,держава

-

1917-1991

років».

це єдина держава, яка може і мусить захищати

українців і засуджувати злочини проти українців. Потрібна лише добра воля
для реалізації ідеалів правди і справедливості, які є метою кожної цивілізова
ної держави.
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НАЙБШЬША ВТРАТА УКРАЇНИ.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРЩ~:Ц:НЯ АВТОХІ'ОНШ

ЛЕМКШЩИНИ, НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ

За свою тисячолітню державницьку історію Україна втратила багато
власних етнічних теренів

-

від Вісли до Дону. Починаючи з Берестейщини,

Стародубщини, Курщини й Тмутаракані, що підпорядковувалися великому

князеві київському, в згодом і

Південну Буковину, Мараморощину, Пряшів

щину, які ще залишалися якийсь час у зв' язку з галицько-волинським престо
лом. І поготів не змогли підпорядкуватися Києву ті терени, які українці хлі

боробським способом колонізували

- від Східної Слобожанщини

і Нижнього

Подоння до Кубані й Ставропілля. З гіркотою можемо лише згадувати про
величезні анклави суцільного етнічного розселення нашої нації в Поволжі,
Казахстані, Туркестані, Сибіру й на Далекому Сході.
Та найбільша наша втрата

-

це терени Лемківщини, Надсяння, Холм

щини і Підляшшя. Бо є сподівання, що не зникло остаточно українство на
Берестейщині й Стародубщині, в Слобожанщині, Нижньому Подонні, на Ку
бані, як і на освоєних нашими предками величезних хліборобських масивах

Поволжя, Сибіру, Туркестану, Сірого й Зеленого Клинів. А от на Лемківщи
ні,

в Надсянні, Холмщині й більшості історичного Підляшшя вже не лунає

українська пісня, не чути тут вільного рідного слова

-

автохтонів цих земель

окупанти насильно вигнали.

А вони ж - ці автохтони, як і всі ми від Вісли до Дону, за словами члена
,;, Центральної Ради Тимоша Олесіюка, були «1. Автохтонним, ,,тутейшим" на
Україні від звише ТРЬОХ З ПОЛОВИНОЮ ТИСЯЧ тт, а не БЕЗДОМНИМ
ПРИБЛУДОЮ, що з'явився на Україні невідомо звідки, невідомо чому і для
чого, десь у

2.

XIV-XV століттях.
- ДИНАРСЬКИМ,

Суцільно расовим

вислідом кількагисячолітньої

антропологічної синтези субстратної арменоїдної трипільської, а не безлад

ною расовою мішаниною з татарами чи угро-фінами, суспільних расових ви
кидьків ріжних східно-європейських народів в часі останнього півтисячоліття.
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З. Расово інтегрованим -з потужним біологічним ядром

-

здібним пере

травлюва:ги і виеліміновувати численні чужородні домішки, що до нього при
липали на протязі довгого та бурхливого життя, а не каламутним розчином

взаємно заперечуючихся

і взаємно винищуючихся расових первнів, які під

впливом сторонніх порядкуючих чинників з часом усегрегуються і розлучать
ся в напрямках сил притягаючих (Московщина, Польща, Угорщина, Румунія)

4.

Осельчим, а не колонізаторським, що здобув і тепер ще здобуває собі

життєву просторінь шляхом мирного співжиття і співпраці з іншими автохтон
ними народами, у висліді чого біологічно слабші народи були постепенно аб
сорбовані до організму українського народу, а не колонізаційно-завойовниць
ким, що силою зброї здобув собі Українську землю, винищивши її первісних
осельників, так як німці полабських слов'ян або американці- індіянів ...

5.

Контагіозним, що свою життєву просторінь постепенно поширює на

схід і південний схід від своєї наддніпрянської метрополії на пустопорожні,

недостаточно загосподарьовані і цивілізовані потатарські євроазійські про
стори, а не метастазним, що, як зловіщий рак, появляється в ріжних частинах
світу, у ріжних народів під впливом грабіжницької економічної й політичної

експансії великодержав ... Українські метастази останньої половини ХІХ віку і
першої половини ХХ віку до Західної Гемісфери і до Австралії мусять вважа
тися за явища патологічні, викликані надзвичайно несприятливими для укра
їнського народу економічними та політичними причинами на метропольних
землях.

б. Осіло-хліборобським, органічно і нерозривно зв'язаним із своєю пра
дідівською ЗЕМЛЕЮ, що її безпереривно культивовує з найбільшим нап'ят
тям своїх фізичних сил і душевної ЛЮБОВИ, а не бродячим здобичником, що,
як степове перекотиполе, не маючий жадного закріплення корінням у грунті,

безцільно котиться за змінними вітрами історії у всі сторони чужої, нелюбле
ної ЗЕМЛІ, на "отхожіє промисли" ...

7. Автаркичним -

самовистарчальним, що у своєму лісостепу може і вміє

вповні задовольнити свої всі потреби для заможного і щасливого життя. Він є

споконвічним господарем чороземлі, а не недбалим ледарем, що в своїй тайзі

і тундрі нидіє, споживаючи "клюкву і морошку", а за "хлєбушком" преться до

інших народів прохати, красти і грабува:ги::'.
8.

Благочестивим і людяним, із суспільною мораллю, опертою на давно

вже усталеному всенародному світогляді соняшного оптимізму і приязного до

всього природного світу, а не безпутним ,,богоіскатєлєм" і "богоносцем", що
не має меж у своєму людиноненависництві та жорстокості

-

висліді повної

відсутности усталеного кодексу суспільної моралі та релігійного і філософ
ського світогляду...

9.

Вільнолюбним

-

козацьким, що на протязі всього свого історичного

життя був рішений обороняти свою людську гідність, волю і добробут від
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численних ворожих агресорів, а не безчестним холопським, що легко і охо

че підлягає всякій насильницькій владі

татарській, царській, комісарській, а

-

узискавши випадково волю, негайно ж обертає її у свавілля і неволю ...

10.

Евгенічно-елітарним та побутово-етікальним, що високо цінить в

людині її душевні й фізичні якості, яко успадковані нею від предків "доброго

роду", і вміє висловити свою пошану до гідности людини у шляхетній мові й
поведінці; а не егалітарно-простяцьким, що у своїй расовій несформованости
не має усталених критеріїв для оцінки фізично-психічних якостей людини та
не має пошани до її генетичних первнів( сексуальна розв' язані сть, снохаче
ство, матерщина, амікашонство ).

11. Альтруїстично-учинним

у всякій суспільній потребі, з добре усвідом

леним власним інтересом у ній, без перекладання тягару і небезпеки суспіль

ної акції на чужі плечі, а не егоїстичним паразитом, що живиться виключно
потом і кров'ю інших народів"

(5;

С. б

- 8).

Так, з часів Русі поселення наших предків сягали Вісли, а по ній від
Варшави аж до Кракова, що фіксується існуванням як руського права, так і
православної церква, що мала ще до ХІУ століття свої храми й на лівобережжі

цієї прикордонної для двох слов' янських народів ріки. І всі ті вище вказані
ознаки українця постійно залишалися притаманними мешканцям пізніше
названого Закерзоння, хоч декого обставини життя змушували переходити на
іншу віру.

Сотні років корінні мешканці цього краю противилися полонізації, і тіль
ки в час Першої QШ:rової цей процес різко прискорився, бо на допомогу бага

торічним колонізаторам прийшли ревнителі православ'я з Москви. Відтак за

кілька місяців

1915 року

етнічна межа українства швидко просунулася на схід

набагато більше, ніж за цілі попередні століття. Бо коли ж російська армія ста

ла відступати в

1915 році від Карпат, то її командування ухвалило рішення про

виселення всього українського населення, водночас знищуючи всю територію.

Вже

7

13 -

Томашівського й частини Замістського,

червня

ського,

1915

7 липня -

року розпочали виселяти українців Білгорайського повіту,

Володавського,

23 -

18 -

Холмського,

19 -

Грубешів

Костянтинівського й Більського. Разом з

виселенцями Волині, Полісся й Сх;ідної Галичини депортованих, за підрахун

ками члена Російської Державної Думи О. Будиловича, нараховувалося понад
300 тисяч осіб (1; С. 170, 171).
Своєї матері-України ці автохтони ніколи не цуралися. Перебуваючи в

засланні в глибині Росії вони не втрачали надії на повернення на рідну землю,
посиливши тиск на владу імперії після демократичних змін у лютому

року. Так, біженці з Холмської губернії, які перебували в Самарі,

1917 року

14

1917

травня

на своїх зборах зажадали від Тимчасового уряду: «Щоб Холмщина

і Підляшшя як корінні руські землі були виділені зі складу земель Царства
Польського й приєднані до України»

(7;

Ф.
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1115. -Оп. 1. -Спр. 12. -Арк. 13).

А на всенародному з'їзді Холмщини, що відбувся в Києві 7 - 12 вересня
1917 року, було чітко наголошено:
«1. Народ Холм ський визнає себе народом українським.
2. Доля його повинна бути спільною з долею всего Українського народа.
З. Через те губернія Холмська ні в якому разі не може бути прилучена до

королівства Польського, а повинна бути прилучена до автономної України ... »

(7;

Ф.1115.-Оп.1.-Спр.11.-Арк.

7).

Як заявляли тоді представники цієї західної гілки нашого народу, «нам
потрібна живая, цілюща духом і тілом Мати- Україна»

Спр.

(7;

Ф.

1115. -Оп. 1. -

12. -Арк. 4) .....
На такій же позиції були автохтони Західного Прикарпаття. Так, коли з

розвалом Австро-Угорської імперії в

1918

році сонце свободи засяяло і над

Бескидами, то лемки заявили: «Як тяжким для закарпатських руснаків був
мадярський гнет, як для лемків ненависним є польське ярмо, так небажаною є
для сего народа і сполука з чехо-словаками. Серцем і душею є лемки звернені
до великого Українського народа і його влади»

(4; 6

марта).

А їхній уповноважений делегат Тимко Перейма при цьому додавав:

«Народ Лемківщини щиро бажає з'єдинитися з Великою Україною, а це своє

бажання висказав він на 2-тисячнім народнім вічу в Гладишові пов. Горлиці
дня 16.ХІ.1918. устами відпоручників всіх українських громад повітів Сянч,

Горлиці, Грибів, Ясло і Коросно, як також громад із Закарпаття» (цит. за: Ре
публика

(4; 6

марта).

Невдалу спробу царської Росії знищити українство Лемківщини, Надсян

ня, Холмщини і Підляшшя в роки Першої світової війни повторили російські
комуністи з початком Другої. Спершу вони розірвали суцільний український

етнографічний масив, віддавши Гітлеру Лемківщину, а собі привласнивши всі
інші наші терени

-

Берестейщину, Волинь, Галичину, Холмщину й Підляшшя.

Згодом обмінялися з нацистами Литвою на Надсяння, Холмщину і Підляшшя.
Відтак усе так зване Закерзоння потрапило в руки Гітлеру.
Треба зазначити, що з перших днів окупації гітлерівці вважали зайняті

ними землі Польщі, в тому числі й етнічно українські, своєю військовою
здобиччю і стали трактувати їх як сферу інтересів третього рейху. В зв' язку з

цим вони одразу ж розпочали втілювати свої плани господарювання. Перш за
все було проголошено, що максимальне залюднення території сягатиме від

80
90 осіб на квадратний кілометр і зміну економічної структури - з аграрної
на аграрно-промислову. Зокрема, намічалося, що 35 відсотків мешканців мали
жити за рахунок сільськогосподарської праці, З 5 - промислів і ремесла, 15 транспорту й торгівлі, 7 - адміністративних обов'язків, 8 - з інших джерел
(1 О; S.589).
до

Зрозуміло, що це зачіпало інтереси й українського населення, оскіль

ки протягом
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наступних років

4

мільйони гектарів землі мали перейти в
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·

німецьку власність, а

1,2

мільйона осіб виїхати на роботу до рейху. Про свої

обіцянки їм щодо допомоги у відродженні української державності в Берліні
одразу ж забули, переговорюючи лише з поляками-германофілами про статус
можливого державного утворення. Щоб не сердити своїх кремлівських союз

ників, нова німецька влада поводилася так, якби не добачала українців, які

проживали в Генеральній Губернії.

'

Оскільки місцева влада в більшості перебувала в руках поляків, які ста
ралися українцям шкодити, останні намагалися бодай на рівні збірних громад

відділити українські терени від польських. Назагал ці старання не мали успі
ху. Знаний є один приклад, де такі заходи вдалися, це сталося на Лемківщині

-

створили· ~бірну громаду з чотирьох українських сіл: Іllляхтова, Явірки,

Біла Вода й Чорна Вода в окрузі Новий Торг. Цей терен належав до волості
Щавниця (польське містечко), управа якої була повністю в польських руках.

Після створення збірної громади з осідком у Шляхтовій, туди був перенесений
осідок окружного Українського допомогового комітету, в кожному селі були
українська школа й кооператив, засновано фахову сільськогосподарську шко
лу. Багато молоді з цієї волості вчилися в українській учительській семінарії

в Криниці. Волость Іllляхтова стала центром українського відродження. По
дібного не вдалося добитися на терені Холмщини та Підляшшя, які не могли

звільнитися від тягару польської адміністрації навіть за німецьких часів.
Необхідно зазначити, що Москва намагалася задушити в самому зародку
процес українського відродження в Закерзонні. Після того, як вона віроломно
віддала межиріччя Західного Бугу й Вісли Гітлеру в обмін на Литву, українцям
Закерзоння замість обіцяного приєднання до радянської України запропонува

ли добровільно переселитися на схід від встановленого кордону між СРСР
і Німеччиною. З цією метою
ся

«Угода

16

листопада

1939

року в Москві підписуєть

між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом

Німеччини про евакуацію українського і білоруського населення з території
колишньої Польщі, що відійшла в зону державних інетересів Німеччини, і ні
мецького населення з території колишньої Польщі, що відійшла в сферу дер

жавних інтересів Союзу РСР»

(8;

Ф.1.-Оп.101.- Спр.1651.-Арк.1-14).

Пізнавши на собі всі «переваги» радянської системи вже в перші дні піс
ля приходу Червоної Армії за Збруч, німців Волині, Берестейщини та Гали
чини не треба було довго агітувати за виїзд на Захід

-

практично всі вони

надали перевагу гітлерівському режимові, відмовившись від сталінського.
За свідченням Володимира Кубійовича, на той час Голови Українського Цен
трального Комітету в Кракові, на «Лемківщині й Холмщині знайшлося досить
багато охочих до виїзду до СРСР. Серед них були винятково прихильники ко

муністичного режиму; звичайно, це були малосвідомі з національного погляду
селяни, їх тягнуло на схід до компактної української, чи пак руської, людності.
З другого боку, вони інстинктивно боялися майоризації поляками тих окраїн,
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на яких дотепер жили; на їх рішення чимало впливала і польська агітація, і
погрози (загально поширений вислів: «Не стане дерев, щоб вас вивішати»).
Серед переселенців до СРСР були й багаті господарі, які залишили своє майно
й землю, щоб лише з'єднатися з Руссю ...

Остаточно виїхало до СРСР близько

9.000

українців. Характерно, що з

самої Галичини й Посяння, як також із найсвідомішої частини Лемківщини, а
саме з Сяніччини, не виїхав ніхто. Зате виїхало багато лемків із західної Лем
ківщини

(3;

С.180).

Після виїзду селян у Радянську Україну залишені господарства перехо

дили у власність держави, і Український центральний_ ~(>.l\.Іітет докладав зу
силь, щоб ця вільна земля (майже

8.000

гектарів) залишилася в українських

руках.

Треба ще згадати, що по зайнятті Галичини німцями

1941

р. більша

частина лемків повернулася знову на Лемківщину. На Тернопільщині, де їх

поселено, вони не почували себе добре і з погляду на відмінну природу та
спосіб господарювання, і з політичних причин, бо розміщено їх серед свідо
мого українського населення, яке із здивуванням дивилося на москофільських
лемків, що добровільно переїхали до більшовиків. Цим лемкам-поворотцям
німці не віддали землі, їх переслідувала навіть поліція, і тому ми мусіли взяти
їх під свою опіку та боронити, як лише могли

(3;

С.182).

Як стверджує цей автор, багато українців тікали з УРСР під виглядом
німців. За його даними до німецьких переселенських комісій у Галичині й
Волині зголошувалися тисячі українців, які хотіли вирватися з-під режиму

більшовиків. Вони подавали себе, за мовчазною згодою німецької комісії, за
німців і разом з німецькими переселенцями залишили в першій половині

1940

року СРСР (останній транспорт у червні). Їх було до 10.000 осіб, переважно
інтелігентів. Всі вони хотіли оселитися в генерал-губернаторстві, щоб працю

вати серед своїх і зміцнити український стан посідання

Треба зазначити, що протягом

(3; С.182, 183).
1939-1940 років на територію генерал- гу

бернаторства, рятуючись від переслідувань більшовиків, арештів та заслань
у східні райони СРСР, перейшла велика кількість українських політичних бі
женців з Волині, Галичини та Буковини

- юристи, вчителі, інженери, свя
щеники, іі'олітичні діячі або прихильники ОУН. Усі вони згодом розгорнули
активну діяльнсіть у різних сферах громадського і культурного життя, вклю
чилися в адміністративну роботу, сприяли пожвавленню національно-куль

турного життя

(2;

С.79).

Одночасно з цими міграційними процесами українського населення на

Лемківщині, Надсянні, Холмщині та Підляшші відбувалися і переселенські
рухи також інших національностей, а саме: поселення поляків і виселення
німців. Це була частина великих переселенських акцій, які проводили в життя
німці вже від самого початку війни. Ці плани мали на меті охоронити німецьку
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національну меншість, розпорошену на сході Європи, від денаціоналізації та

розширити зміцнити німецьку етнографічну територію. Тому берлінський уряд
стягнув кількасот тисяч німців з прибалтійських країн, з Волині й Галичини,
Холмщини, Буковини й Бесарабії, а згодом ще з Румунії та Югославії, і навіть
із окупованих

1941

року радянських територій, та поселив їх на польських

західних землях, які приєднано безпосередньо до рейху.
Частину поляків, які мусіли звільнити місце для нових німецьких
колоністів, виселено до генерал-губернаторства в середовище українців. Всі

ці переселенські акції проводила окрема державна установа

-

уряд для зміц

нення німецькості на сході. На її чолі стояв сам ГіІ\ІІ11лер, тобто всі переселен
ські акції здійснювала на практиці поліція. У висліді цих заходів відірвано
сотні тисяg німців від земель, на яких вони жили цілі століття, а викинено
мільйони слов' ян, насамперед поляків.
Перші більші групи виселених західних поляків наплинули до гене-·

рал-губернаторства на початку

1940

року. Поки вони знайшли працю та при

міщення, опіку над ними переймали польські допомогові комітети, війти й
солтиси, що розміщували виселенців серед місцевого сільського населення.
Оселення поляків на українських окраїнах, зрозуміло, негативно впли
вало на український стан посідання, тим паче, що поляків розміщувано та
кож у змішаних селах і навіть їх до українських селян. «Співчуваючи долі
польських виселенців,

-

пише В.Кубійович,

-

ми не мали ніяких моральних

зобов'язань, щоб ними опікуватися, і боронилися перед їх оселюванням на на

ших землях. Нам удалося досягти того, що виселених поляків не приділювано
українським селянам, а тим самим не оселювано їх у чисто українських селах,

та що лише зрідка оселювано їх у мішаних місцевостях українсько-польських.
Все ж таки, багато поляків осіло в селах, а ще більше по містах на мішаній

польсько-українській території, зокрема на Холмщині й Підляшші, і це таким
чином спричинилося до зміцнення польського стану посідання»

(3;

С.186--

188).
Ці німецькі переселенські акції призвели до великих втрат українського
населення. Скажімо,

8

березня

1943

року Кубійович мав розмову з представ

нщ<ом гітлерівської окупаційної влади доктором Льозакером, якому наголо

шував на тому, що «з кінця січня і початком лютого розстріляно в зв'язку з
переселенчою акцією в Замостеччині сотки невинних українських селян»

(9;

MG 31. D 203. Vol. 17. File 24).
Однак. окупанти не звертали на це уваги, здійснюючи й далі викорінен
ня українства з його споконвічних земель. Так, за розпорядженням німецької

окупаційної армії влітку

1943

року частину української людності переселено

з південної частини Замойщини на схід.
родиславовичі

-

село, Городиславовичі

-

3

липня були виселені Рахані, Го

колонія, Семниця, Михалів, Тарна

ватка, Гута Тарнавацька, Вепрове Озеро, Верехані, Тимін, Сумин, Підгуття,
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Гатчиська, Антонівка, Заборечне, Ксенжостани, Звартівок, Вожучин
го

582

-

всьо

родини. Наступний етап переселення охопив лащівку, Майдан Гірний,

Недежів, Руду Волоську, Типин, Юстинівку, Підгірці, Переволоку, Перевірськ,

Руду Залізну, Перевірськ-Марухняк, Перевірськ-колонію, Ярчів, Ярчів-коло
нію, Верещицю, Верещицю-колонію, Городок, Завади, Коргині, Юрів, Савба
дію

- 806

родин. Крім того, для створення своєрідного буферного поясу між

поселеннями німецьких колоністів було передбачено переселити

1200 україн
(9;

ських родин з Грубешівського повіту, що виривало їх з батьківської землі

MG31.D203. Vol.17. File24).
Цей процес винародовлення українства на короткий час було зупинено

переходом радянсько-німецького фронту. Але вже

9

вересня

1944

року в Лю

блині підписується угода між УРСР і польською комуністичною владою про
взаємне переселення

-

саме такий варіант вирішення українського питання

на Закерзонні було запропоновано польськими діячами Миколайчиком і Граб
ським Сталіну

3 серпня 1944 року.

І ось тепер те українське населення, яке хотіло
нання до України

-

хай і радянської!

-

-

і якому обіцяли - приєд

мало покинути батьківські землі і їхати

до комуністичного раю. Українці-автохтони не хотіли цього робити, «щоби не
їхати до Сталіна по смерть»

(8;

Ф.1.-Оп.23.-Спр.2974.-Арк.

31).

До цього їх закликали і українські повстанці: «Ніхто з нас не сміє на це
мовчки погодитись! Не сміємо вгнутись перед ворожим терором, але мусимо

виступити до рішучої оборони й мусимо своїми ділами доказати перед цілим
світом і перед майбутньою історією, що це є насильство безправ'я й масовий
злочин людоїдства. Не позволимо себе нікому застрашити, стероризувати й
вивезти!Ми не вівці й не худоба, щоб нас безправно переганяли з місця на

місце, виселювали, вивозили, винищували.
На тій землі, в тих хатах і в тих наших рідних наших селах прожили наші
предки тисячі років.

церквах і гробах

-

-

І ми хочемо далі жити в них! У тих наших стареньких

святі кости наших батьків, які прокленуть тих, що їх

зрадять!

Не вступимось зі своєї землі перед жодним терором! Не дамо себе
застрашити або переконати, що, ніби, на Сибірі краще вмирати!Хто хоче ви

гнати нас із наших сіл, хто хоче нашої смер.(и того приймемо так, як треба
привитати смертельного ворога! Доказали це гідно мешканці села Тисави, які

всі разом, від дітей до стариків, кинулись зброєю,сокирами,вилами й косами

на військо,яке прийшло їх виселювши, Оп. 23.-Спр. 2974.-Арк.18, 19).

вигнали людоїдів із села» (8; Ф .1.-

Однак сили були нерівними. Український опір не міг протистояти
збройній армаді двох держав

вигнано з батьківської землі

(8;

до осені

Ф.1.- Оп.

29

1946 року 482.880 українців
23.- Спр. 4356. -Арк. 27).

було

Однак депортація півмільйона автохтонних українців з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини й Підляшшя не вирішила української проблеми в Польщі,
чого так довго добивалися тамтешні шовіністи. Ці землі ще залишалися

нашою етнічною територією, незважаючи на знищення Павлокоми, Завадки

Морохівської, Сагрині, багагьох інших сіл польським військом і бандами.
І тоді польська влада за підтримки й згоди Москви розробила план
остаточного винищення українців у своїй державі, до чого залучалася армія.
У лютому

1947

року заступник начальника Генерального штабу Війська

Польського Стефан Моссор підготував концепцію, де все було сказано чітко

й зрозуміло: «Весною провести енергійну акцію переселення цих людей
поодинокими сім'ями в розпорошенні по цілих возз'єднаних землях, де вони
швидко засимілюються» (б; С.

382).

Цей злочин польської держави проти своїх громадян у мирний час було

здійснено силами Війська Польського з квітня про липень

1947

року, коли

на німецькі землі, що відійшли по війні до Польщі, було вивезено

140.575

українців. Щоб унеможливити їм повернутися на рідні землі, Польська
держава декретом від
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липня

1949

року позбавила їх права на залишені

господарства та майно, навіть якщо вони не були зайняті новими власниками
(б; С.

384).
Але наша велика трагедія не тільки в тому, що ми втратили найзахідніші

території, де вже важко відродитися українству. Ще більше гнітить те, що в
українському Львові поляки диктують, які написи мають бути на могилах тих,
хто протистояв відродженню тут державності корінного українського народу,

а на наших історичних поселеннях за так званою лінією Керзона остаточно
губиться пам'ять про споконвічних господарів.
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ВИСВІТЛЕННЯ АКЦІЇ «ВІСЛА»
У ЗВІТНИХ ДО~ЕНТАХ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ

Масова депортація українського
до

населення

північно-західних регіонів повоєнної Польщі,

із території Закерзоння
відома в

історіографії

як Акція «Вісла», стала останнім актом драми «остаточного вирішення
українського питання» в Польщі. Причини, хід і наслідки вигнання українців

з їхніх етнічних земель достатньо повно реконструйовані в українській та
польській історіографіях, Проте, здебільшого, дослідники не звертали увагу

на сприйняття Акції «Вісла» учасниками українського нацjоналістичного
підпілля. Відтак, пропонована до уваги читачів стаття покликана заповнити
цю історіографічну лакуну. Спираючись на звіти підпілля ОУН з території

Закерзоння, в статті показано, як учасники українського визвольного руху
спостерігали за підготовкою

польських

силових структур до

виселення

українського населення регіону, як розуміли і сприймали процес депортації,
які оцінки йому давали. Слід наголосити на тому, що з документів українського
підпілля однозначно випливає, що в період підготовки депортації (зима і
початок весни

1947 року)

активісти ОУН не зуміли з' ясувати суть підготовчих

процесів, а тому були цілковито заскочені поголовним виселенням українців з

південно-східних воєводств Польської держави, не змогли виробити тактики

запобігання виселенню і продовження боротьби на Закерзонні в умовах
«зникнення» з цих земель українського населення.

Ключові слова: Акція «Вісла», депортація, українське націоналістичне
підпілля, надрайон, Військо польське, звіт, цивільне населення.
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квітня

1947 р.

розпочалася масштабна депортаційна акція, скерована

проти залишків українського населення повоєнної Польщі. В українській та
польській історіографіях цим подіям присвячено чимало праць, вчені з обох
країн опублікували цікаві та об'ємні археографічні збірники, записи спогадів
постраждалих людей.

Ми ж пропонуємо до уваги читачів погляд на події депортації з боку
учасників українського націоналістичного підпілля. Нам видається цікавим
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ближче придивитися до опису подій людьми, діяльність яких була використана

комуністичним польським урядом як привід для швидкої та брутальної
депортації з рідних земель понад

140,5 тисяч осіб [4,

с.

27].

В основу нашої статті покладено аналіз наступних джерел: «Рапорт з
терену «Бескид» за час від

01.03

до

15.08.1947 р.»

(автор рапорту Василь Мі

зерний «Рею>, командир 26 тактичного відтинку УПА-Захід, 'отримувач ра
порту

Мирослав Онишкевич «Орест», командувач

VI військового округу
29 квітня 1947 р.», «Звіт керівника СБ
надрайону «Холодний Яр» за час від 01.03 до 31.07.1947 р.», «Повідомлення з
терену (Любачів~µ1'Іна, Перемишльщина, Ярославщина) від 30 квітня 1947 р.»
та «Інформаційний бюлетень за березень 1947 р. Повіти Лісько, Сянок», який
-

УПА-Захід), «Повідомлення з терену за

висвітлює події на Закерзонні напередодні акції «Вісла».

Завершення влітку

1946

р. т. зв. добровільного обміну населенням між

радянською Україною та радянізованою Польщею, ознаменувало цілковиту
зміну етнічного балансу людності на прикордонних територіях.

150-160 тисяч

українців, які, за різними даними, залишалися в південно-східних воєводствах

нової Польщі

[5,

с.

180],

очевидно, не становили серйозної загрози для поль

ської державності навіть попри діяльність в регіоні
ків УПА,

720

1772

активних учасни

бійців самооборонних кущових відділів і .близько тисячі членів

підпілля ОУН. Польська держава, яка поступово оговтувалася після Другої
світової війни, диспонувала достатніми засобами для знищення українського
повстанського руху і підпілля без цілковитої депортації українського цивіль
ного населення, яке, вірогідно, суттєво підтримувало повстанців, але ця під

тримка не була стовідсотковою. Для варшавського уряду йшлося не лише про
знищення УПА (це була тактична мета майбутньої депортації), а й про «оста

точне вирішення українського питання» в Польщі і перетворення країни на
моноетнічну державу (стратегічна мета операції)

[6,

с.

55---63; 7,

с.

168-180].

Можна однозначно стверджувати, що підготовка до депортації залишків

українців із прикордонної зони на південному сході розпочалася від кінця січня

1947 р.,

коли розгорнули заходи з реєстрації всіх українських родин у регіоні.

Наприкінці лютого

1947

р. в генеральному штабі Війська польського вже

обговорюються конкретні плани депортаційної акції, а

27

березня фактично

були затверджені заходи з депортації українського населення.

Випадкова загибель у повстанській засідці заступника міністра оборони
Польщі генерала Кароля Свєрчевського

28

березня

1947

р. була використана

лише як привід і виправдання масштабного насильного виселення цивільних
людей

[7,

с.

122-142].

Отже, можна з великою долею ймовірності стверджувати, що від кін
ця лютого

-

початку березня

1947

р. залишки українського населення в

прикордонній смузі були приречені на виселення. Тож ми пропонуємо роз
глянути, якою бачилася ситуація на Закерзонні учасникам українського
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націоналістичного підпілля саме від початку весни

1947

р. і до завершення

найбільших депортаційних заходів наприкінці липня того ж року.
«Інформаційний бюлетень» із повітів Лісько та Сянок (Західне Надсян

ня, Західна Бойківщина і Східна Лемківщина) повідомляв, що в першій поло
вині березня

1947

р. ситуація в цій окрузі не мінялася в порівнянні з місяцем

лютим того ж року

[ 1, арк. 83].

Це означало, що службовці польського війська

оперували невеликими групами по

20-30

осіб, намагаючись влаштовувати за

сідки на повстанців у лісових селах, коло переправ через річки, поблизу мос
тів та вишукуючи в селах криївки, спираючись на отриману від своєї агентур
ної розвідки інформацію

[1,

арк.

83-84]. Одночасно з

цим вЩс1:.кові проводили

традиційні господарські акції, виходячи на села з метою здобути провіант для
себе та коней

[1, арк. 84]. Загалом

військова ситуація в цих двох повітах харак

теризувалася, як відносно спокійна
Натомість

фіксувалося

[1,

суттєве

арк.

84].

погіршення

стосунків

у

взаєминах

між польськими та українськими цивільними мешканцями. Значна частина
польської інтелігенції та селян,

після

фактичного знищення польського

національного підпілля, змирилися з існуванням в Польщі комуністичного
режиму

й

стала

на

шлях

підпорядкування

прорадянському

режимові,

вбачаючи в ньому єдиного гаранта нових повоєнних кордонів держави на
заході

арк.

[1,

84].

Також упорядник документа вказував на те, що польська

людність стала більш агресивно ставитися до решток українців і відверто
заявляла про бажаність їхнього виселення з регіону

[1,

арк.

84].

Разом з

тим підкреслювалося, що ті польські селяни, які мали можливість тісно
спілкуватися з членами українського підпілля, ставилися до його боротьби
прихильно, визнаючи необхідність боротися з комуністичним режимом
арк.

84].

[1,

Можливо, що прихильність до підпілля ОУН і УПА висловлювали

ті польські селяни, які страждали від брутальності урядових військ, котрі,
якщо вірити «Інформаційному бюлетеневі», однаково погано ставилися до
українських і польських родин

[1,

арк.

85].

Деяке погіршення у ставленні до українського цивільного населення
в березні

1947

р. фіксувалося в Ліському та Сяноцькому повітах з боку

цивільної адм.іністрації, міліції обивательської, військ охорони прикордоння

та залізничної охорони [1, арк. 85-87]. У другій половині березня 1947 р.
підпілля в Сяноцькому та Ліському повітах зауважувало певну активізацію
війська, зокрема пересування його цими територіями в більших групах

(100-300

жовнірів) і спроби блокувати та «прочісувати» лісові масиви. Також

підкреслювалася активізація війська у розвідувальній царині та відзначалася

щоразу краща підготовка операцій проти УПА і підпілля
У березні

1947

[1,

арк.

87].

р. українське підпілля в повітах Сянок та Лісько

відмічало також певні зміни в урядовій пропаганді, яка ставала щораз
агресивнішою у відношенні не тільки до «бандерувцув», але й до всього
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українського населення. Одночасно з цим, пропаганда поширювала плітки про

можливість вибуху нової війни на Заході за утвердження повоєнних кордонів

Польщі,натякаючи, що перед початком масштабної війни з Німеччиною,
Польщі слід цілком убезпечити свій тил на сході від «бандерівських банд» та
українського населення, яке їх підтримує

[1,

арк.

89].

Цікаво також відзначити, що «Інформаційний бюлетень» констатував
цілком позитивні настрої серед українського населення регіону (незважаючи
на попереднє масове виселення більшості українців), яке продовжувало

підтримувати

повстанців

і

відверто тішилося,

спостерігаючи

за їхніми

військовими успіхами: «ворожі втрати людність сприймає з радістю і часто

насміхається із безсилля наших противників ... >>· [Ї, арк. 89]. Судячи з
інформації, якою володіло підпілля, українське цивільне населення найбільше

боялося чуток про можливе вивезення на захід і навіть підкреслювало, що
охотніше поїхало б на схід, а не на колишні піднімецькі землі

(1,

арк.

90].

Проте слід наголосити, що підпілля ОУН не мало жодної точної інформації
про майбутні

плани депортації населення і на початку квітня

1947

р.,

подавало цю можливість лише як одну із чуток. Таке припущення цілковито

підтверджується даними зі звіту керівника СБ надрайону «Холодний Яр»
(Перемишльщина) «Потапа» (Василя Цап'яка). У документі констатувалося,

що в березні місяці

1947

р. на території надрай ону мали місце традиційні

акції Війська польського проти УПА, які, щоправда, не мали серйозних
наслідків через сніг і сильний мороз, що перешкоджали солдатам регулярної
армії повноцінно оперувати в терені

арк.

(2,

214]. В середині березня
1О квітня розпочали їх в
- блокування сіл великими

військові операції тимчасово припинили, але вже з
новому масштабі, із застосуванням нової тактики

армійськими силами. Загалом операція із оточення сіл була завершена до 20-х
чисел квітня

(2,

арк.

214].

Ситуація на Лемківщині в березні

звітам

підпілля,

подібніше

до

1947

ситуації

в

р. розгорталася, якщо вірити

регіоні

Надсяння

і

західної

Бойківщини. Зокрема, врапорті із терену «Бескид» відзначаються дрібні

сутичкиміж повстанцями та урядовими військами в першій половині березня

[2,

арІ_(.

24]

та поступова ескалація конфлікту від середини першого місяця

веснй. Так, зі звітів підпілля дізнаємося, що 16 березня підрозділ польського
війська зробив спробу зачистити базові табори відділів УПА «Хрона» і

«Стаха» на горі Хрищатій в Бескидах.Проте невідповідна кількість сил і вдале
маневрування повстанців не принесли успіхів урядовим військам, які врешті
решт потрапили в засідку і змушені були відійти,втративши трьох жовнірів

убитими і декількох пораненими

[2,

арк.

25].

Після першої невдачі в рейді на

Хрищату урядові сили підтягнули підкріплення і

17 березня силою восьмиста

жовнірів здійснювали «прочісування» лісових масивів в околиці Хрищатої та
обшуки в селахнавколо лісів

(2,

арк.

25]. 18

34

березня два полки піхоти Війська

польського за підтримки бронетехніки зуміли оточити відділи УПА «Стаха»
і «Хрона» в лісі між селами Загочев'я, Хоцінь, Лукове, Вільхова, Дзюрдзів

(3

км на південний захід від містечка Лісько ). Протягом дня тривав доволі

запеклий бій, але ввечері повстанцям «з допомогою хитрощів» вдалося вийти
з оточення (у звіті підпілля вказується, що командир «Хрін», видаючи себе
за польського офіцера, віддав наказ одному з урядових підрозділів покинути
позиції, що дозволило оточеним вийти з «мішка»)

[2,

арк.

25].

Після цього масштабного інциденту рапорт з терену «Бескид» до

28

бе

резня констатує лише невеликі сутички, засідки, арешти й активну передисло
кацію урядових військ у регіоні, завдання якої було для підпілля незрозумілим

[2,

арк.

26].

Натомість подіям

28

березня (тобто засідці на генерала К.Свєр

чевського) в рапорті приділено чимало уваги [2, арк. 27]. Й одразу ж після
смертізаступника міністра оборони, автор рапорту «Рен»(В.Мізерний) відзна
чає колосальне посилення урядовихвійськ в регіоні (що було цілком логічно):

«29.03.47

р. в районі, особливо в його північній частині та на шосе Лісько

-

Балигород, великий рух. В напрямку м. Балигород їдуть великі групи Війська
польського. До м. Сянока прибула Варшавська дивізія та групи з м. Ряшева.
Серед населення неустанно кружляють чутки, що в гори йде
ських військ для проведення облав проти бандерівців»

[2,

арк.

30 тисяч поль
28] .Проте ос

танніми днями березня в надрайоні «Бескид», згідно з рапортом В.Мізерного,
спостерігалася лише традиційна передислокація урядових підрозділів силами

до однієї сотні, які проводили облави в селах і арештовували запідозрених у
співпраці з націоналістичним підпіллям

[2, арк. 28].

Нова активізація урядових військ на Лемківщині, згідно з рапортом,
спостерігається в перших числах квітня

1947

р., після того, як

1 квітня

пов

станська сотня «Біра» влаштувала засідку на відділ польських прикордон
ників(практично на тому самому місця, де за декілька днів до того знищили
Свєрчевського), убивши

26

військовослужбовців

[2,

арк.

інциденту звіт вказує на пересування в регіоні впродовж
більшими групами

арештів у селах

[2,

(100-800 осіб),
28-32].

28]. Після цього
1-1 О квітня військ

посилення облав налісові масиви та

арк.

Особливо звертає на себе увагу практика п.осилених масових арештів

серед місцевих українських цивільних громадяі'., яка не спостерігалася в
березні

1947 р.,

але стала повсюдною у квітні. Так само, як у рапорті «Рена»

із надрайону «Бескид», у звітах СБ з надрайону «Холодний Яр» вказувалося
на масштабні арешти: «За декілька днів перед початком виселення, провели
арешти підозрілих осіб, здебільшого чоловіків»

[2, арк. 214]. Цікаво відзначити,

що поряд з українцями в окремих селах арештовували поодиноких поляків,

які, можливо, раніше належали до аковського підпілля, або просто відверто
висловлювали своє невдоволення політикою варшавського комуністичного
уряду

[2,

арк.

3 7].
35

Також зі звітів підпільників випливає, що впродовж

10-27

квітня

1947

р.

урядові війська активно «розходяться» регіоном і залишаються на постій
групами поlОО-3000 жовнірів у різних селах та містечках [2,арк.

32-38].

Ці

сили проводять доволі мляві операції проти повстанців і підпілля, нерідко
грабують українське населення й одночасно накопичують велику кількість

транспортних засобів, як, наприклад, у Сяноку, куди із Бжозова
прибуло

150

вантажних автомобілів

[2,

арк.

36].

Від

24

21

квітня

квітня підпільники у

звітах вказували на практику прибуття до місць дислокації військ у сільській

місцевості великих партій порожніх возів, зокрема, згадуються випадки із
прибуттям

40-50 возів на село [2,

арк.

37-38].

Судячи зі звітів українського підпілля, його учасники розуміли, що
готується якась масштабна акція або проти відділів УПА, або проти цивільного

населення. Проте, скоріш за все, вони не підозрювали того, що йдеться про
поголовне виселення цивільних українців і, навіть,частково поляків. А тому
удар, завданий владою28 квітня

1947

р., був для підпілля, значною мірою,

шокуючим. Під цією датою у звітах українського підпілля подаються довжелезні

переліки сіл, вивезених того дня,вказується на жорстокість і блискавичність
операції [2,арк.

38-39]. Наприклад, у звіті із Надсяння вказувалося:» Ситуація
28 квітня1947 р. Того дня розпочалося
цивільної людності без огляду на національність ( ... ) Із виселених

в терені стала дуже поганою від
виселення

хат військо моментально забирало все, що тільки їм було потрібне, включно
із дошками з підлоги. Під час виселення військові грабують, що можуть і
беруть хабарі, але це нічим не допомагає. Людей б'ють і виганяють силою.

Людність їде. Людей вивозять возами, а їхню власність грабують і вивозять
вантажними автомобілями. Людей везуть спочатку до Переворська (Пше
ворська), там пересаджують на інший транспорт і вивозять геть. Куди, поки

що невідомо. Доходить інформація, що політично підозрілих, незважаючи на
національність, везуть до СРСР, а всіх інших

-

на Захід. Люди кажуть, що

деякі потяги уже виїхали до СРСР. Таке нереселення відбувається в повітах
Ярославському та Любачівському. Доходить інформація, що Перемишль теж
мають виселити. Яка мета виселення зрозуміти неможливо»

[2, арк. 70].

Певною мірою технологію депортації розкриває звіт керівника СБ із

надрайону «Холодний Яр»: «Спочатку пбчали виселяти села, які розташовані

далеко від лісів,далі -ті, що в лісах, а на останок підміські села. В тих останніх
залишили по декілька або по декілька десятків польських родин, а також
змішаних. Польська людність у місцевостях, де були застави Військ охорони

прикордоння, або де тривалий час дислокувалися відділи Війська Польського,

вся залишається на місці, а виселяють тільки українців. Про виселення жовніри
ВП нічого не розповідали людям, які довідалися про акцію лише останнього, а
подекуди передостаннього дня. Військові не казали брати з собою збіжжя або

картоплю, а якщо дозволяли брати, то тільки в малій кількості, бо там куди їдуть
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вони все отримають. Із сіл переселенців везли возами, а потім автомобілями

на збірні пункти, де під голим небом знаходилося по декілька, або по декілька
десятків сіл. На тих пунктах проводили ще одну хвилю арештів. Потім повезли
всіх автомобілями в напрямку Сянока і Перемишля»

[2, арк. 214].

Організованого опору населення несподіваній депортаційній акції не

було. Як через ефект раптовості, так і через застосування урядовими силами
терору і залякування. У тому таки звіті керівника СБ надрай ону «Холодний Яр»
відзначалося: «У час виселення людність не чинила поважного спротиву. Було
пару випадків опору в околиці Бірчі, але Військо Польське застосувало терор.
Місцями виселення було. щ1стільки несподіваним для людей, що після нього
в хатах можна було бачити недоїдені обіди. Людям, як правило, оголошують,
що їх виселяють за співпрацю з бандерівцями. Хто не виїде, того вважатимуть
за бандерівця і будуть відповідно переслідувати»
Нагальність

акції,

її

блискавичний

[2,

хід,

арк.

214-215].

пограбування

та

обман

переселенців яскраво описує В.Мізерний у своєму рапорті: «Виселення нашої
людності провело Військо Польське надзвичайно швидко, коли впродовж

чотирьох годин кожен господар мав спакуватися і виїхати із села. В деяких
селах, як наприклад, Криве над Сяном, Творильчик, Творильне, Студене,

Бук, Довжиця, Лишня, Полянки та Жерниця Військо польське дало тільки
дві години часу на виселення. З огляду на такий короткий час українське
населення не мало можливості забрати зі собою господарчий реманент( ... ).

Його цілковито розграбувало місцеве цивільне польське населення разом
із військовими, вивізши до містечок Білигород, Сянок, Лісько, Риманів і,

навіть, Кросно. Під час переселення жовніри БП втішали людність тим,
що її переселяють тільки на період «ліквідації бандерівців», потім, через
6-ть місяців, зможуть повернутися на батьківські землі

( ... )

Всі мешканці з

виселених сіл зігнані в такі збірні пункти: Мхава, Лукавиця, Загір'я, Щавне,
Команча, Лупків, м.Буковське, Новосільці і Прусик. У тих пунктах людей

ділили на три групи, а саме: групу А, Б і Ц. Найбільше людей було приписано
до групи Ц. Це, правдоподібно, були найбільш підозрілі люди, яких негайно
заарештовували. У вищезгаданих збірних пунктах людей тримали протягом
трьох тижнів. Під час виселення, села, які найбільше підозрювали у співпраці
з нами, спалювали одразу ж, на очах у мешканців»

[2,

арк.

39].

Варто підкреслити, що польські цивільні громадяни, які грабували
депортованих українських селян, були здебільшо мешканцями містечок,

які приїхали на села під охороною військ і виїхали разом з військами назад

до містечок. Місцеві ж польські селяни зайняли більш стриману позицію:
«Польська людність місцями залишилася, участі у виселенні не брала. Була
задоволена, що українці виїжджають, однак не були впевнені щодо своєї
долі, а тому деякі родини також виїхали на захід добровільно. Виселення

тривало цілий місяць. Окремі польські та змішані родини повернулися на свої
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обійстя з пересильних пунктів. У період операції на терені «Холодного Яру»
(Перемишльщина) було

12 тисяч

польського війська, а також відділи охорони

прикордоння і обивательська міліція»

[2,

арк.

215].

Подавши описи Акції «Вісла», звіти підпілля, здебільшого, починають
перелічувати факти, які свідчать про різке погіршення стану УПА й про

початок масштабного наступу проти повстанців з боку урядових сил. При
чому, цікаво відзначити, що подекуди майбутнє активних учасників опору
викликало співчуття у селян,яких самих висилали в невідомість. Так, у рапорті
«Рена» є такий пасаж: «Залишаючи свої населені пункти,люди дуже плакали

й говорили нашим ~рільцям: «Ми якось проживемо цей час, але як ви бідні
будете без нас боротися?» Просили, аби у випадку якихось змін не забували
за них. Той хто мав трохи часу, той виносив до лісу або ж ховав у криївках
різноманітні речі, наприклад білизну, взуття, масло, сир, зерно й навіть худобу,
а згодом показував нам місця схованок, щоб це могли використати ми, а не

вороги»

[2,

арк.

39].

Проте, незважаючи на таку жертовність селян, відділи УПА й підпілля
ОУН опинилися в жахливому становищі. Як дуже різко висловився підпільний
звітодавець із Надсяння, після виселення цивільних українців: «Контакт з
містом обірвався, важко здійснити закупівлю потрібних речей. Люди питають,
що буде далі. Ніхто не знає, що робиться. Багато продовольчих запасів пропало

-

виїхало з населенням. Ми, направду, лишилися в одній білизні»

[2,

арк.

71].

Позбавлення упівців опори у вигляді цивільного населення співпало з
масованим наступом військ, у якому, за оцінками підпілля, лише на Лемківщині
та Надсянні брало участь

15 тис.

військовослужбовців

[2, арк. 43] (Така цифра

видається цілком реальною з огляду на те, що уряд задіяв до Оперативної
групи «Вісла»

21

тис. жовнірів). Як відзначав звіт керівника СБ надрайону

«Холодний Яр» «Потапа» (В. Цап'яка): «Одночасно з виселенням, провело

Військо Польське насправді великі та синхронізовані облави в лісових масивах.

Спеціальні групи шукали криївки. В нашому терені впали майже всі криївки.
Залишені господарства цілковито вичищені від сільськогосподарських запасів,
які вивозилися автомобілями та возами. Частково залишилася картопля і
бобові»

[2, арк. 215].

Примусове переселення цивільних людей також призвело до серйозних

порушень у системі зюязку підпілля, яку вдалося більш-менш відновити лише
через два-три місця після завершення пікового етапу депортаційної акції, тобто
в липні-серпні

1947 р. [2, арк. 219].

Проте на момент відновлення зюязку лави

підпілля ОУН та УПА були суттєво проріджені. За наявними даними, у квітні

липні

1947 р.

урядові сили провели

УПА втратила

1509

357

бойових операцій, у результаті яких

вояків, а підпілля ОУН

- 2800

членів і симпатиків.1178

криївок із продовольством, боєприпасами, одягом і медикаментами були

захоплені

[3,

с.

42].

Тобто, можна цілком впевнено твердити, що депортація
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цивільного українського населення підірвала здатність повстанського руху та
збройного підпілля до масового та організованого опору на Закерзонні.

Повертаючись до питання, в якому образі перед нами постає Акція
«Вісла» з документів оунівського підпілля, слід зауважити, що: по-перше,

звіти підпільників вказували на деяку активізацію силових структур Польщі у

березні-квітні
як

1947 р.,

підготовчий

проте вона (ця активізація) не розглядалася підпіллям

захід

до

поголовної

депортації

залишків

українських

цивільних мешканців, скоріше вони її розцінювали як підготовку до весняно
літнього наступу на УПА; по-друге, зі звітної документації чітко видно, що
організаторам депортаційної акції вдалося утримати її масшт~qи; та задуми
в суворій таємниці від місцевої української та польської людності; по-третє,

Акція «Вісла» постає зі звітів підпілля як надзвичайно блискавична і жорстока
дія, із численними виявами насильства, грабунків; по-четверте, судячи зі звітів

оунівського підпілля, несподіваність акції та потужна агітаційна хвиля зуміли

дезорієнтувати цивільне населення, яке вірило в тимчасовість виселення;
по-шяте,технологія виселення, згідно зі звітами, полягала в поступовому
накопиченні

військ

і

транспортних

засобів,арештах

активістів

у

селах,

відселенні сіл віддалених від лісових масивів, потім сіл, які лежали поблизу
чи серед лісів, і, врешті-решт, приміських сіл; по-шосте, звіти вказують на
диференційоване ставлення цивільних польських громадян до депортації
українців, що спростовує побутуючий стереотип про непримиренну ненависть

між українцями і поляками, яка існувала в 1940-х рр.
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OPERAТION

"VISTULA" IN REPORТING DOCUMENTSOF
UNDERGROUND MOVEMENT

UКRAINIAN NAТIONALISТIC

Operation "Vistula", і.е. а mass deportation ofthe Ukrainian population from
South-Eastem Poland - in the Ukrainian historiography called"Zakerzonia" - to the
North-Westem part ofthe Polish state, was а final stage of drama ofUkrainians living
in post-war Poland. The reasons behindthis operation, its course and consequences
of the ex.J?ulsion of ethnic Ukrainians have been almost fully described Ьу Polish
and Ukrainianhistorians. Researchers, however, have not dealt with the perception
ofthis campaign Ьу members ofthe Ukrainian nationalistic undergroundmovement.
This articie aims at fulfilling this research gap. It shows, basing on reports of
the OUN underground movement, how members of Ukrainian nationalistic
underground movement were observing preparations of the Polish army and
"law enforcement agencies" to the deportationof the Ukrainian population of that
region. It also describes how they understood·and perceived period of deportation
and what assessment theygave to him. One has to underline that documents of
Ukrainian nationalistic underground movements clearly indicate that in the period
40

ofpreparation to the deportation (winter and early spring 1947) OUN activists did
not manage to comprehend the goal of observed preparation, andtherefore they were
absolutely surprised Ьу the deportation ofthe entire Ukrainian population from the
east-southem voivodships ofthe Polishstate. Subsequently they could not work out
measures, which might prevent this action and enable а further fight in "Zakerzonia"
under the newcircumstances, when Ukrainian population had "disappeared" from
that region.
Кеу words: Operation "Vistula", deportation, Ukrainian nationalistic
underground, Polish army, reports, civil population.
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ПРИМУСОВЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ У 1944-1951 РР.:
СПРОБА ПРАВОВОГО АНАМНЕЗУ
Після завершення Другої світової війни мав місце черговий переділ кор
донів в Європі, внаслідок чого змінилися кордони Німеччини, Польщі, Чехо
словаччини та Радянського Союзу, Окрім суто географічного та юридичного
значення, це мало наслідком великі, часто трагічні, зміни для населення тери

торії, які змінили свого суверена. Мільйони осіб, які впродовж цілих поколінь
мешкали на цих територіях, були змушені покинути свої домівки внаслідок
примусової еміграції та обмінів населенням.
Великою трагедією для мільйонів українців та поляків стали події

1951 рр.,

1944-

коли внаслідок зміни кордонів між Польщею та Радянським Союзом,

мільйони українців, які мешкали на східних територіях Польщі були піддані
примусовій депортації до СРСР. Такі дії стали наслідком радянсько-польських

домовленостей щодо корекції кордонів та, насамперед, тоталітарної політики
СРСР. На жаль, ці події стали однією з багатьох «мін сповільненої дії», які
залишав комуністичний режим Москви в міжнаціональних та міждержавних
відносинах Центральної та Східної Європи, Північного Кавказу та Середньої
Азії.
На жаль, ці події досі не отримали належного юридичного аналізу та
оцінки. Потреба в такій оцінці обумовлена не лише і не просто необхідністю
розставити крапки над «ї» з точки зору історичної ретроспективи, а й врегу
люванням ста~усу та захистом прав осіб, котрі стали жертвами примусового

переміщення у

1944-1951

рр. На державному рівні в Україні не сформульова

но системного підходу до захис~у їх прав, чt:рез що ці люди та їх сім'ї часто

залишають соціально незахищеними і продовжують відчувати негативний
шлейф тих подій.
Аналізуючи

трагічні

події

1944-1951 рр.,

пов' язані

з

примусовим

переселення українського населення із території Закерзоння, можна виділити
три основні етапи:

1. Виселення українського населення з території Закерзоння та польсько
го населення з території Західної України у 1944~1946рр., пов'язане із реалі
зацією т.зв. «Люблінської угоди»

2.

1944 р.

між Українською РСР та Польщею;

Виселення в ході Операції «Вісла»
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1947 р.;

З. Виселення в ході т.зв. «Акції-51», яка стала наслідком польсько-ра
дянського обміну ділянками території
і Польською Республікою від

1951 р., відповідно до Угоди
15 лютого 1951 р.

між СРСР

Хоча найвідомішим з цих етапів, безумовно, є виселення українців в ході

Операції «Вісла» 1947р., наймасштабнішим було саме переселення, яке мало

місце у 1944-1946р. Більше того - термін «Операція «Вісла» застосовується
до всього період
етнічних

1944-1947рр.

земель.

Як

влучно

та всіх фактів переселення українців з їхніх
відзначав

історик

І.Мельник:

« ... хронічне
1947

поширення терміну операція «Вісла» поза його часові межі (весна-літо

року) тобто на весь період де_~ортацій та репатріацій українців у Польщі» є
«невиліковною хворобою» українських істориків та публіцистів протягом
десятків років»

[1].

Проте в ході цього дослідження термін «Операція «Вісла» застосовува
тиметься винятково до подій

194 7р.,

до подій, які мали місце у 1944-1946рр.

та 1951р. буде застосовуватися відповідна коректна термінологія. Ми не
заперечуємо проти причинно-наслідкового зв'язку цих подій і факту, що
вони є ланками одного ланцюга подій, проте з історичної та формально

юридичної точки зору доцільно розглядати їх як окремі етапи цих трагічних
подій.
Вперше питання примусового переміщення населення було врегульо
ване СРСР та Польщею в рамках Угоди між Урядом Української Радянської
Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення
про евакуацію українського населення з території Польщі і польських грома
дян з території УРСР укладеної в м. Люблін (Польща)
Люблінська угода)

[2].

9 вересня 1941

р. (далі

-

Ця угода стала першим двостороннім договором, який

визначав порядок та особливості переміщення та обміну населення між обома
державами, щоправда в документі використовувався термін «евакуація».

Одним із ключових принципів переміщення населення, які закладали

ся в Люблінській угод і які, згодом, були грубо проігноровані був принцип
добровільності. Так, в частині третій ст.

1 угоди

було встановлено, що: «Ева

куація є добровільною і тому примус не може бути застосований ні прямо, ні
посередньо». Передбачалося, що згоду (в термінології угоди

може бути висловлене особами в усній чи письмовій формі

-

«бажання»),

[2].

Якщо проаналізувати зміст Люблінської угоди то, найперше, можна кон
статувати, що попри створення видимості добровільності та демократичності
процедур цей договір не було виконано і не могло бути виконано належним
чином. Так, особи, які підпадали під дію угоди з обох боків кордону, не вияв
ляли бажання добровільно евакуйовуватися і це було одним із факторів, який
зумовив продовження дії положень Люблінської угоди спершу до

1945

31

грудня

р. згідно з Додатковим протоколом між Польщею та УРСР, який був під

писаний в Києві

20 вересня 1945

р., а, згодом -до
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15 січня 1946 р.

відповідно

до наступного Додаткового протоколу до Люблінської угоди, який було підпи
сано у Варшаві
червня

1946

14 грудня 1945

р. Також змінилася і кінцева дата евакуації -

15

р., хоча, як відзначає українська дослідниця Н. Рудницька: «ще і

у липні організовані державними структурами переселенські акції продовжу
валися» [З, с.

249].
У зв'язку із відсутністю бажання осіб, які підлягали евакуації з обох сто

рін, добровільно зголошуватися для її проведення, обидві сторони розпочи

нають вдаватися до примусу з метою реалізації планів евакуації. О. Я. Кала
кура зазначає, що: «Перед обома сторонами стояла дилема: визнати принцип

добровільності як голq1щу умову обміну чи вдатися до примусу. Радянське
керівництво та польська сторона обрали останній варіант, грубо відійшовши

від добровільності»

[4,

с.

46].

Аналогічну точку зору висловлює і А. Клос, на

думку якого« ... ці люди під тиском загрози фізичного знищення тоталітарною
системою були примусово вислані з власних етнічних земель у межах поль
ської держави й опинилися на чужині»

[5].

Серед засобів примусу, які польська влада застосовувала стосовно укра

їнців, наводять: виключення українського населення із аграрної реформи в
Польщі, заборона шкільництва українською мовою, обмеження і заборони ді

яльності Української Греко-католицької Церкви та Польської Автокефальної
Православної Церкви та ін. Метою таких дій, безумовно, було як примушу

вання українського населення Закерзоння до «добровільної евакуації», так і
знищення їхньої національної ідентичності.
Іншим формальним інструментом тиску на українців стало питання гро
мадянства:

застосовуючи

норми

польського

довоєнного

законодавства

про

позбавлення польського громадянства осіб, які служать в іноземній армії,

включали під переміщення підпадали українці, котрі в ході Другої світової
війни та у повоєнний період служили у Червоній Армії.
Проте, були й спроби домовитися із українцями про добровільне пере
міщення. Так,

24

липня

1945

р. відбулася зустріч представників польського

уряду з делегатами від українського населення Закерзоння на запрошення
глави польського уряду Е. Осубки-Моравського. В ході неї, українські пред
ставники заявили, що не бажають залишати споконвічні землі і вважають себе
польськими громадянами, а також висунули низку вимог до польського уря

ду, серед яких: рівний доступ до земельної реформи, свобода віросповідання
в· рамках традиційних конфесій, україномовне шкільництво та відновлення
українського кооперативного руху, пра~ю на створення української демокра
тичної партії та амністія для українців, обвинувачених за політичними стат

тями. Проте вимоги українців не були задоволені і, більше того, їм було заяв
лено, що ті, хто не погодиться на евакуацію, будуть примусово переселені на
території Західної Польщі.
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Зрештою, як відзначає О. Я. Калакура, «злочинна акція» польсько
го та радянського комуністичних режимів завершилася до осені

1946 р., а її
472 500 до 482 500 осіб з території Польщі на територію
УРСР та від 789 до 812 тисяч з території УРСР до Польщі [4, с. 46]. Водночас,
згідно з даними істориків, на території Польщі продовжувало залишатись 14
тис. 325 осіб, 5 638 українських родин (21 тис. 928 осіб), яких було звільнено
від виселення, а ще 3600 родин (11 тис. осіб) переховувались в лісах, сусідніх
воєводствах тощо [8, С. 673-679]. Однак Т. Радь вказує, що як стало відомо за
жертвами стали від

результатами переміщення українського населення Закерзоння в ході операції
Вісла, кількість українців, які продовжували проживати на території, яка ві
дійшла до Польщі, була у сім-вісім разів більшою[9].

Так звана «евакуація» населення здійснена СРСР та Польщею за підсум
ками Люблінської угоди стала першим, але не завершальним фактом поль
сько-радянських операцій із обміну та депортації населення. Аналіз її змісту,
дозволяє відзначити кілька її особливостей:

1)

зафіксований в угоді принцип

«добровільності» евакуації, не дотримувався і сторони застосовували приму

сові інструменти евакуації;

2)

гарантії, які надавалися особам, що підлягали

«евакуації», були нереалістичними і, очевидно, вони не мали намірю їх втілю

вати в життя;

3) кінцевою метою

сторін була саме депортація вказаних в Лю

блінській угоді груп населення і їх взаємно скоординовані дії були спрямовані
саме це, незважаючи на положення угоди та бажання самих осіб.
Люблінська угода та переміщення осіб відповідно до неї не стали завер
шенням процесу депортації українського населення з етнічних земель «Закер

зоння», який продовжився під іншого масштабного факту переміщення насе
лення між Польщею та УРСР

-

операції «Вісла».

Переселення українського населення з історичних земель Закерзоння у

1944-1946 рр.,

мало зворотним наслідком активізацію українського руху опо

ру. Зокрема, загони Української повстанської армії, які продовжували діяти

як на території СРСР, так і на території Польщі. Оскільки на території Закер
зоння залишалася велика кількість українців, то одним із методів протидії ді

яльності українських повстанців, польська влада вбачала завершення процесу
виселення українців 3 їхніх історичних земель в цьому регіоні.

Так, у звіті заступника начальника Генерального штабу Польщі С. Мос
20 лютого

сора міністрові національної оборони Польщі М. Жимерському

1947

р. щодо майбутнього українського населення було висловлено дум

ку, що: «Оскільки Радянський. Союз уже не приймає цих людей, видається
за необхідне здійснити енергійну акцію їх переселення ... розпорошивши по

всіх Повернених Землях1, де вони швидко асимілюються»
1

Повернені Землі (пол.

ZiemieOdzyskane) - умовна назва територій

[10].

Аналогічну

Сілезії, Померанії,

Східної Пруссії та ін., які в окремі історичні періоди входили до складу території Поль
ської держави, і за підсумками Другої Світової війни бу11и передані від Німеччини до

Польщі (Прим. Авт.).
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позицію С. Моссор висловив у Рапорті Воєводського Комітету Безпеки в Ря

шеві2 до Державної Комісії Безпеки від

25

лютого

1947 р.,

де він констатував,

що українці, які продовжують залишатися на терені Ряшівського воєводства:

« ... становлять базу забезпечення, розвідки і зв'язку банд УПА (термінологія
оригіналу - Прим.Авт.). Обов'язково слід довести до повного кінця акцію
виселення розпочату в 1945 р. Якщо зараз немає можливості переселити цих
українців до СРСР, то треба скерувати їх на захід і поселити розпорошено аби
унеможливити шкідливу діяльність»

[11].

Хоча рішення про виселення українців на територію Західної Польщі і
стало логічним продовженням подій, пов'язаних із реалізацією Люблінської

угоди

1944-1946

р., проте формальним приводом для його· реалізації стало

вбивство віце-міністра національної оборони Польщі К. Свєрчєвського.
березня

1947

28

р., в ході інспекційної поїздки в Підкарпатському воєводстві,

він разом з групою польських солдат та офіцерів потрапив в засідку і в ході
бою загинув
УПА»

[13]

[12].

У вбивстві одразу було звинувачено «українських фашистів

(термінологія оригіналу

-

Прим.Авт.) і польська влада розпочала

вживати відповідні заходи.

29 березня 1947 р.

на засіданні Політбюро Центрального Комітету Поль

ської Робітничої Партії було постановлено провести «репресивну акцію»
щодо українського населення, яка б передбачали: «Швидкими темпами пере

силити українців і змішані родини на повернені терени (передусім Півн[ічна].
Пруссія), не витворюючи суцільних груп і не ближче

100 км від кордону» [14].

Це рішення знайшло своє втілення у Розпорядженні Державної Комісії
Безпеки для Оперативної Групи «Вісла», яка і мала проводити однойменну

операцію і до завдань якої було віднесено евакуацію

« ... усіх

відтінків укра

їнської національності, а так само тих польсько-українські родини, які спів
робітничали з УПА ... на північно-західні землі, оселяючи їх там у можливо

більшому розпорошенні ... ». Орієнтовною датою початку виселення було ви
значено

24 квітня 1947 р. [15].

Загалом Операція «Вісла» тривала близько трьох місяців і формально
завершилася наприкінці липня
цієї дати. Загалом, станом на

1947 р., хоча процес виселення тривав і після
31 липня 1947 р. з території Закерзоння було

переселено 140 575 осіб. Сам факт примусового переселення, як і методів які
використовувалися при цьому, зокрема:

- застосування силового примусу при проведенні операції: населені пунк
ти оточувалися частинами регулярної польської армії та внутрішніх військ;

- свідоме неповідомлення українського населення про виселення;
- обмежений час (кілька годин), який давався населенню на підготовку
до виселення;

- відсутність можливості взяти
2

Ряшів

-

із собою більшу частину майна, відсутність

давня українська назва міста Жешув (пол. пол. Rzeszбw), адміністративного

центру Ряшівского (Жешувського) воєводства (Прим.Авт.)
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механізмів компенсації через втрату майна, яке залишилося;

-

обмеження свободи переміщення через створення умов, які перешкод

жали поверненню назад;

-ув'язнення в концентраційному таборі Явожно (пол.

Jaworzno) осіб, які

підозрювалися у співпраці з українським підпіллям та осіб, які намагалися

повернутися на Закерзоння та створення в концтаборі умов перебування, які
можна кваліфікувати як катування.

Ці та інші факти свідчать про наявність значних порушень, які були вчи
нені щодо українського населення в ході здійснення Операції «Вісла». Крім
того, багато з рішень, які стосувалися застосування тих чи інших методів
щодо переселення українців., було зафіксовано у відповідних рішеннях та
документах польської військової, цивільної та партійної влади 3 • Ця Операція
стала другим етапом трагедії, пов'язаним із виселенням українців з території

Закерзоння. Останнім актом, стала т.зв. «Акція-51».

Після завершення «евакуації» за результатами Люблінської угоди
та Операції «Вісла»

1947 р.,

понад

600

1944 р.

тисяч українців було примусово пере

селено із території Закерзоння. В той же час попри радянсько-польський До
говір про радянсько-польський державний кордон від

16 серпня 1945 р., згідно

з яким міждержавний кордон було встановлено по «Лінії Керзона», між СРСР
та Польщею продовжувалися переговори про зміни державного кордону.

Їх підсумком, став обмін прикордонними територіями між Польщею та
СРСР на ділянці, яка складає сучасний кордон України та Польщі, який став

однією із найбільших змін державних кордонів у повоєнній Європі відповідно
до

.

Проте, окрім суто територіальних змін, в цьому випадку мав також т.зв.

«обмін населенням» територій, які виселенню.
Безпосередньо про виселення в тексті угоди мова не йшла, але в ст.

4

Протоколу до Договору, йшла мова про те, що: «відселення населення», по

винне бути завершене кожною зі сторін договору не пізніше шести місяців з

дня вступу договору в силу. Таким чином, передбачалося, що передача тери
торій відбудеться без населення, яке постійно проживало на цих територіях. В
цьому випадку, на відміну від Люблінської угоди

1944 р.

навіть номінально не

декларувався принцип «добровільності» при переселенні.{15].

Ця акція переселення згодом отримала в історич~ій літературі назву
«Акція-51» або «Депортація-51» за роком, в якому воно проводилася. Як від
значає О. Юристовський ця операція з виселення проводилася в два етапи.
На першому етапі (зима-весна

1951

р.), з метою стимулювання добровільного

виселення, радянська влада проводила агітаційні заходи на території населе
них пунктів району, який підлягав виселенню та організацією «делегацій» на
території Східної України, куди мало проходити виселення, з тим, щоб ці
3

Див. Акція «Вісла». Документи/ Впорядкування і редакція Євrена Місила.

Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1997. -564 с.
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-

Львів

делегати в подальшому заоохочували своїх земляків до переселення

[17,

с.

245].
На другому етапі (літо-осінь

1951
15

сове переселення, яке завершилося

р.), проходило безпосередньо приму
жовтня

1951

р. та супроводжувалося

тими ж фактами нехтування особистих та майнових прав населення, які мали

місце і на попередньому етапі. Зокрема, ст. З Протоколу до Договору між·
СРСР і Польською Республікою про обмін ділянками державних територій

· визначалося,

що: «Вартість нерухомого майна, яке залишається особами, що

переселяються на ділянках території, які обмінюються, не підлягає компенса
ції з боку держави, на території якої це майно залишилося»

20

жовтня

1951

[16].

р. у Нижніх Устріках було підписано Акт про передачу

нерухомого майна на ділянці державної території СРСР, що відійшла до Поль

щі. Відповідно до нього на території, яка передавалася Польщі, залишалися

6 711

житлових приміщень, не враховуючи іншого майна

[ 18]. Зі

свого боку, за

свідченнями переселенців, те нерухоме майно, яке вони отримали на терито
ріях куди їх переселили не було рівноцінне тому, яке залишалося на територі
ях Нижньо-Устріцького району та інших населених пунктів.
Загалом, за результатами «Акції-51» на Східну і Південну Україну було
переселено

32 066

осібабо

7 167

сімей

[19].

Абсолютна більшість населення

була виселена на території Південної та Східної України. Частина - переважно
сім'ї залізничників, були переміщені на територію, яка відходила СРСР від

Польщі, з метою налагодження там залізничного сполучення

[17].

Остаточну

крапку в процесі виселення українців із зазначенихбуло поставлено із укла
денням

у Львові

17 листопада 1951

р. Заключного протоколу про завершення

роботи по передачі і прийому нерухомого майна на ділянках державних тери
торій, що обмінюються, яка здійснювалася на основі і згідно з Договором між

Союзом РСР і Польською Республікою від

15

лютого

«Акція-51» стала завершальним етапом подій

1951 р.
1944-1951

рр., пов'язаних

із виселенням етнічного українського населення з історичних українських зе
мель Закерзоння. За його підсумками, понад

650 тисяч українців

були приму

сово переселені із земель, які увійшли до складу Польщі за підсумками Другої
світової війни. В подальшому радЯнська та польська влади планували прове

сти ще низку змін державних кордонів на ділян~і України та Польщі, однак
внаслідок смерті Сталіна ці процеси не відбулися.
Підсумовуючи, можна констатувати, що попри те, що на перших етапах і
польська, і радянська влада декларували «добровільний» характер переміщен
ня осіб та те, що це є «евакуацією», аналіз документів, пов'язаних із реаліза

цією положень та цілей Люблінської угоди

1944 р. та, в

подальшому, Операції

«Вісла», свідчить, що кінцевою метою було повно виселення українського

етнічного населення із території Закерзоння. вже у

1945-1946

рр. розгляда

лися варіанти, що в разі недосягнення цієї цілі через переміщення українців з
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території Польщі до СРСР, ті, хто залишився мали бути переселені на терито
рію Західної Польщі, що і було реалізовано у

1947 р.

Відповідно, ключовими цілями цих дій щодо українців були:

1. Знищення української етнічної групи на території Закерзоння (Східної
Польщі);

2.

Асиміляція українців, які були переміщені на території Західної Поль

щі внаслідок Операції «Вісла»

1947 р.

шляхом їх розпорошення серед іншого

населення цих територій і унеможливлення компактного проживання;
З. Репресивні дії щодо українців, що проживали на території Закерзоння,
в тому числі заборона шкільництІJа уІ(раїнською мовою, обмеження стосовно
їхньої участі в аграрній реформі в Польщі, обмеження діяльності Української
греко-католицької та Православної автокефальної церков, що мало на меті як
примушування до переселення, так і ліквідацію національної ідентичності
українців Закерзоння.

При здійсненні процесів примусового переселення мали місце ці.да низ
ка порушень, як з боку Польщі, так і з боку СРСР, які були типовими на усіх
етапах, зокрема:

1.

Переселення носило примусовий характер, навіть попри декларова

ний «добровільний» характер, а у випадку Операції«Вісла» та «Акції-51»
переселення було безальтернативним, що порушувало право на свободу пере
сування та вільний вибір місця проживання;

2.

При здійсненні переселення мало місце багато фактів застосування

сили, переселення здійснювалося в умовах та із застосуванням методів, які
можуть бути потрактовані як катування;
З. При здійсненні переселення, особи, які залишали місця свого прожи
вання, вони втрачали власне нерухоме і рухоме майно, належна оцінка майно
вих втрат не здійснювалася і майно, яке отримувалося натомість, в більшості
випадків було неспіврозмірним з втраченим.

4.

Особи, яких було примусово переселено, були позбавлені права на со

ціальний захист та визнання власного статусу постраждалих від примусового
переселення, що призводило до порушення їхніх соціальних прав.
Попри те, що з боку України та Польщі були двосторонні спроби ви

знати порушення (див. напр., заяву Сенату Польщі
Президентів України та Польщі

2007

1990

р., чи спільну заяву

р.), ці події так і не отримали належ

ної юридичної кваліфікації і різними істориками трактуються як «етнічна
чистка», «воєнний злочин» чи, навіть, «геноцид», що видається поспішним

та необгрунтованим. Проведення належної юридичної кваліфікації є одним

із викликів майбутнього і має мати серед своїх цілей, які внесення ясності у
польсько-українські відносини з цього питання, так і вирішення проблем осіб,
що постраждали у зв'язку із переселенням та їхніх нащадків.
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ЛЕМКІВСЬКИЙ БАЛАНС ХХ СТОЛІТТЯ
Підсумки ХХ ст. щодо історичного буття лемків у світі дуже невтішні.
На землі своїх предків -Лемківщині - вони сmШІи незначною меншістю. Разом
з тим дШІі проrресують асиміляційні процеси лемківського населення в чу;ж:о

рідному оточенні.

Існує поважна загроза тоmШІьного зникн~~~я лемків ЯК

носіїв унікШІьної в своєму роді культури.

Bohdan Halczak
Lemkos balance of twentieth century
this paper author has analyzed situation ofLemkos іп the beginning ofХХІ
century. Their situation is really difficult. The process of assimilation is coming оп
іп extraneous enviroment. So threre is а threat of total disappearance of Lemkos іп
terms of seperate cultural group.
Іп

Двадцятий вік був одним з найважчих століть в історії світу. Найбільш

трагічний слід залишив він в Центральній та Східній Європі. Найбільш
важкий досвід, у ХХ столітті на цій частині континенту, безсумнівно, отри

мали Лемки. Під цією назвою розумію українське населення Лемківщини,
історичний регіон, розташований в Карпатах, на польсько

-

словацькому

кордоні. У Словаччині лемки (русини) проживають в регіоні, відомому під
назвою Шариш та на малих клаптиках Спішу і Земпліни. На території Польщі

до

1947 року лемки засиляли південну частину новосондецького, горлицького,
- західну частину
леського і кілька сіл новотарського району [7, с. 74].
ясельского, кросненьского, саноцького районів, південно

Проблеми, кртрі відчули лемки в ХХ столітті почалися ще в ХІХ. Вже

в сімдесяті роки минулого століття в Карпатському регіоні розпочалася
масова еміграція до Америки. Була вона обумовлена демографічними та

економічними факторами. За деякими оцінками, за океан відправилася більша
половина населення Карпат

[2,

с.

29].

Це відносилось і до лемків. Високий

приріст населення дозволив швидко відновити втрати жителів карпатських
сіл. Однак, емігрувало найбільш динамічне та підприємнецьке населення. Це
була значна втрата для':11емківщини, хоча мігранти, як правило підтримувати
тісні зв'язки зі своєю Батьківщиною.
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Після Першої світової війни змінилася тодішня система державних кор
донів у Центральній та Східній Європі. Лемківщину поділив польско

-

че

хословацький кордон. Хоча лінія кордону проходила хребтами Карпат ще

з часів середніх віків. Спочатку це був польсько-угорський кордон, а потім
галицько-угорський, але цей факт значною мірою не заважав контактам між
населенням. Кордон між Польщею та Чехословаччиною мав інший характер.
Був чітко визначений і ретельно охоронявся. Контакти між населенням були
обмежені.
Обидві республіки були багатонаціональні. Тим не менш в Польщі
переважали поляки а в Чехословаччині

-

чехи. Політика обидвох країн була

направлена на захист інтересів панівних націй. У

1919-1939

роки, по обидва

боки кордону відбувалися спроби асиміляції лемківського населення, однак
значних результатів не дали.
Лемківщина сильно постраждала у ході Другої світової війни. Але най
важчий час для лемків настав після офіційного закінчення військових дій. З

9

вересня

1944

року комуністична влада Польщі уклала з урядом Української

Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) договір про обмін населен
ням. Вона відносилася до поляків, які оселилися на території України і укра
їнців

-

на території Польщі. Аналогічні угоди були укладені між польською

владою і радянськими урядами Білорусії та Литви. Обмін населенням був
добровільний, але насправді прийняв форму примусового виселення

[3,
102-111]. Відносилося це й до лемків. У Радянську Україну депортовано
близько 95 тис. лемків, майже дві третини цього населення, котре проживало в
с.

Польщі. Після завершення обміну населенням, в Польщі залишилося близько

30-35

тис. лемків

[9,

с.

24].

У

1947

році вони були, поряд з іншою частиною

українського населення, депортовані в рамках акції «Вісла» в західні і північні
областя.

1О

липня

1946

року між владою Чехословаччини і УРСР була підписа

на угода про обмін населенням. До радянської України емігрувало понад
тис. громадян Чехословаччини

[10,

с.

135].

12

В основному це були лемки. Уряд

Чехословаччини не чинив прямий тиск на українське населення з метою його
виїзду з країни. Чехословацька влада дозволила на своїй тере,;орії радянським

-

агітаторам провести акцію в підтримку виїзду до УРСР, не...,беречи безпосе
редньої участі в ній. Важко однак, оцінювати виїзд Лемків з Чехословаччи
ни як повністю добровільне. Радянські агітатори дуже цинічно обманювати
довірливих людей, обіцяючи їм життя в дс,статку в Радянській Україні. Ре
альність, в якій опинилися переселенці, в розореній війною країні, виявилася

абсолютно іншою.
В Словаччині лемкам вдалося уникнути акції «Вісла». Але події в

Польщі негативно вплинули на лемків по словацькій стороні кордону. Вони
відчували небезпеку, яка не була не обгрунтованою. В Чехії як і в Словаччині
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виникали думки про необхідність ліквідації «русинського питання», шляхом

депортації населення до УРСР. В лемківській спільноті в Словаччині царював
смуток і апатія

[1 О, с. 67]. Русинське походження стало важким тягарем. Могло

призвести до насильницької депортації з Чехословаччини, яка в порівнянні з

іншими країнами Центральної та Східної Європи виявилася, в сорокових ро
ках майже оазисом стабільності і процвітання.
У другій половині п'ятдесятих років, комуністична влада Чехословач

чини офіційно визнала русинське населення українською меншиною. У
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році до шкіл в південно-східній Словаччині, в яких раніше навчали місце
вого діалекту, була введена українська мова

[6,

с.

102].

Це викликало опір з

боку населення, міцно прив'язаного до регіональних традицій.

Крім того,

українська культура була представлена молодим лемкам зі Словаччини, як
«радянська», міцно русифікована і насичена духом комуністичного вихован
ня. Така «українізація» словацьких лемків була проведена бюрократичними
методами без урахування почуття населення. Вона супроводжувалася агре
сивною пропагандистською кампанією, спрямованою проти «українського

буржуазного націоналізму». По суті, мала характер антиукраїньський. З сучас
ної точки зору видається, що метою чехословацької комуністичної влади, була

не на стільки «українізація» лемківського населення, як словакізація. Русинів
було поставлено перед делемою: словацькість чи українськість, одночасно
спотворюючи україньский народ. Крім того, вибір української ідентичності
в ситуації, коли загроза насильницької депортації до Радянської України не
повністю зникла, межував з героїзмом.

Після Другої світової війни списки переписів показали явище скорочення
чисельності населення, яке утотожнювало себе з українською чи русинською
національністю в Словаччині. У двадцятих роках ХХ століття русинського на
селення у Словаччині нараховувалося

155 тис. [11, с. 121]. Під час перепису на
1930 році, до русинської чи української національ
ніж 95 тис. респондентів [6, с. 102]. Під час перепису

селення в Чехословаччині в

ності призналося більш
населення в

48. 231

1950

році, русинську або українську національність зголосило

чоловік. Кількість населення в північно-східній Словаччині скороти

лася більш ніж на

45%. У той же час, кількість респщщентів, котрі зголосили
свою приналежність до словацької національності, збільшилася в тому регіоні
на 65%. У 2001 році, під час перепису населення в Словаччині, свою прина
лежність до української національності зголосило 10.814 респондентів, до ру
синської 24.201 респондент. Загалом, дві національності представляло 35.015
чоловік [6, с. 104].
Оцінюючи результати перепису, варто заховути обережність. Оскільки
показують вони, суб'єктивне (добровільне) відчуття національної приналеж

ності. Між тим, в Центральній Європі переважає, «культурна» концепція
народу, згідно з якою приналежність до певної нації визначається не суб' єк-
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тивним відчуттям людини, а культурними особливостями. До того ж, в ході
перепису населення у Словаччині, у

2001

році,

62. 786

респондентів вказали

в якості рідної мови русинську або українську (русинську
їнську)

[8,

с.

54.907, 7.879

укра

304].

Однак, ніхто не заперечує, різке зменшення кількості лемків у північ
но-східній Словаччині. На думку видатного експерта з цього питання, проф.
Мікулаша Мушінкі з близько

90

тис. мешканців історичної Лемківщини, по

словацькій стороні русини становлять зараз менше ніж четверту частину, хоча

більшість жителів цього регіону русинського походження

[8, с. 304].

Ще гірше, з точки зору лемків,. в~гJІядає ця ситуація на Лемківщині, з
польської сторони кордону. Під час перепису населення, проведеного в Поль
щі в

2002

році на території Лемківщини, приналежність до лемківської на

ціональності зголосило

а до української

загальній складності

1 642 особи,
2 431 чоловіка,

що становить лише близько

789 [1,

с.

24]. Що дає в
4% жителів

сьогоднішньої Лемківщини по польської стороні. На всій території Польщі,
під час згаданої інвентаризації в
ціональності зголосило

27 172

2002

році, приналежності до української на

чоловіка, а до лемків

- 5 850.

Більша части

на, що зголосила приналежність до української національності, виводилась з
Лемківщини або була їх нащадками. Загалом, приналежності до двох національностей зголосило

33 022

респонденти.

У ході операції «Вісла» депортовано близько

що в

2002

150 тис.

чоловік. Той факт,

році приналежність до української чи лемківської національнос

ті в Польщі зголосило трохи більше

33

тис. респондентів можна інтерпре

тувати, як результат високої ефективності депортації. Однак робити такі
порівняння не маємо право. Про «кваліфікацію» відносно участі в операції
«Вісла» вирішував Департамент безпеки і командири військових частин, котрі

проводили депортацію, а не самі зацікавлені. Діяли на свій розсуд. Не брали
до уваги ні національну свідомость депортованих, ні їх політичні погляди. Од
нак, в ході перепису, респонденти подали свої декларації.
Тим не менше, процес поступової полонізації в рамках операції «Вісла»

-

це об'єктивне явище, яке не може залишати байдужим. Більш вагомі резуль

тати від загально національного перепису

2002 року надали данні місцевого
1947 році до воловського району, що в Дольному Шльонску, було
переселено 2.881 чоловіка з Лемківщини (626 сімей) [4, с. 24]. Під час пере
пису населення в 2002 році в районі, приналежність до лемкіської національ
ності зголосило 55 осіб, до української 32 особи. Як показали дослідження

значення. У

проведені Малгожатою Франчак, на території районів, як і раніше, проживає

велика кількість людей, які мають лемківське коріння

[4,

с.

24].

Тим не менш,

вони займають переважно пасивну позицію. Не беруть жодної активної участі

в будь-якій діяЛЬfІОСТі, з метою підтримання власної ідентичності.

55

-

Також дослідження Олександри Яворницької-Новосад, проведені в Лю

буському воєвудстві серед депортованих осіб в ході операції «Вісла», а також
членів їх родин, свідчать про тенденцію заникнення серед молодого покоління

володінням як українською мовою, так і лемківським діалектом

[5,

с.

75-91].

Це підтверджує прогресивний процес асиміляції в польському середовищі.

Помітне уповільнення активності можна спостерігати і за кордоном.
На початку ХХ століття в США і Канаді було сформоване міцне лемків

ське середовище, котре складалося з імігрантів. Було воно різноманітне у
своїх політичних поглядах. Панувала як про-російська, так і про-українська
орієнтації.

Провідною

про-російською

організацією,

безсумнівно,

була

«Лемко-Союз». Організація бу.тіа 'заёнована в 1929 році і ШВИДКО розвивалася
[2, с. 30-31]. На піку розвитку в США та Канаді до організації належало близь
ко 5 тис. членів. Штаб-квартира була розташована в Йонкерсі, що належить
до метрополії Нью-Йорку. У 30 роках був зведений «Будинок лемків» (Lemko
Hall of the Carpatha - Russian Amerikan Center) - велика, триповерхова будів
ля. У всіх великих скупченнях лемківських емігрантів працювали відділення
«лемківських будинків». «Лемко-Союз» володів також курортом в місті Мон

ро, штат Нью-Йорк. Однак у кінці ХХ століття, відбувся різкий спад органі
зації. На даний час працює вона в частковій формі. Більшість «лемківських
будинків» була продана.
Особисто я не в захваті від ідеології розповсюджуваної «Лемко-Союзом».
Вона була про-російською, і навіть (до

1989) про-комуністичною. Проте, зане

пад «Лемко-Союзу» був поражкою для усієї лемківської спільноти, незалеж

но від ідеологічних переконань. Це ще більш шокуюче, оскільки українські
організації в США та Канаді як правило, працювали досить добре. До цих
организацій належило також багато лемків.
Баланс ХХ віку був для лемків досить драстичний. В країні своїх предків,

на Лемківщині перетворилися на невелику меншину. У той же час спостері
гався процес асиміляції лемків в чужорідному середовищі (польському, сло
вацькому або американському). Також і в Україні часто безповоротно втрачали

лемки свої регіональні особливості. Існує значна небезпека повного зникнен
ня лемків, як окремої культурної групи.

Аналізуючи причину скрутного становища лемків, не спосіб уникнути
рефлексії на тему: «Сила лукавого». Ця група стала жертвою процесу форму
вання «національних держав» у Центральній Європі в ХХ столітті. Найчас
тіше була жертвою насильства, котра жодним чином не була в змозі чинити
опір (нп, операція «Вісла»). Чи всі страждання лемків можна пояснити іно

земним насильством? Занепад «Лемко-Союзу» в Америці, звичайно не був ре
зультатом іноземного насильства. Можна також поставити під сумніви, чи всі
можливості були використані для того, щоб захистити самовираження лемків

в Словаччині. Крім того, спостереження в Польщі за соціальною активністю
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населення в середовищі депортованих в рамках операції «Вісла» не вселяє
оптимізму.
Населення депортоване з хелмських земель (люблінських) та Надсяння

(передгір'я), відзначається значно більшою активністю в порівнянні до на
селення депортованого з Лемківщини та їх нащадків. На Вармії та Мазурах
українське населення зайняло досить міцні позиції в місцевих органах влади.
Крім того, на Приморських територіях, місцеві політики часто шукають під

тримку в українському середовищі. У багатьох випадках це вирішує про те,
хто буде правити в селі або районі. Це дозволяє підвищити ефективність от
римання дофінансування для українських культурних ініціатив. У Дольн()~У.

Шльонску та на землях Любуських, куди була депортована значно велика
кількість населення з Лемківщини, місцеві політики часто навіть не знають

про їх існування в регіоні. Дуже рідко звертаються з метою залучення під
тримки під час виборів до цієї групи населення. Дуже важко також отримати

дофінансування для культурних ініціатив.
Лемківське середовище в західній Польщі часто характеризується пасив
ністю. Це відноситься як до тих лемків, які ототожнюють себе з українською

національністю, так і до тих, хто ідентифікує себе як «автономістів» або при
належності до нації «русинів». Звичайно, серед «моря бездіяльності» існують
унікальні «острова» високої активності. Найчастіше пов'язані вони з образом
жертовних активістів, які виступають в ролі місцевих лемківських «лідерів».
Однак, ці місцеві «герої» колись припинуть свою діяльність, а більшість з них

не мають послідовників.
Аналізуючи лемківській баланс ХХ століття, не можливо чинити опір

думці, що це люди, які втратили практично все, що могли втратити. Чи по
дальше існування цієї групи має сенс?
Перебуваючи на острові Мальта, на Середземному морі, звернув ува
гу, що місцеве населення говорило на своїй рідній мові, котра відрізнялася

від інших європейських мов, хоча всі дуже добре знають англійську мову. Це
колишня британська колонія. Коли я запитав, консьєра в готелі, чому його

співвітчизники, майже одержимо охороняють свою мову, котрою спілкується
невелика популяція, він відпо,.вів: «Весь світ говорить англійською, а мальтій
ською тільки мю>. Якби мальтійці відмовилися від рідної мови, неймовірно

сильно збідніли б духово. Крім того, світ був би біднішим.
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Резюме: У розпочатій з

70 мільйонів людей.

1939 р.

П світовій війні загинуло загалом біля

На цю неуявлену трагедію мали вплив як протистояння

озброєних частин, армій, окремих відділів регулярного і партизанського ха
рактеру, так і різного роду насильства, що їх зазнавало цивільне населення.

Для кожного народу особливо істотне питання жертв, які стосуються
саме його. Але на мою думку, не менш потрібне знання ширшого контексту,
в якому відбувалися окремі трагедії. Для цього

-

парадоксально

-

потрібні

ретельні, льокальні дослідження.

Серед безлічі інших такі дослідження надалі ще треба провести і по від
ношенні до території Лемківщини та Західної Бойківщини, що саме є і пред

метом моєї роботи. У період

1939-1944 найбільшу

кількість жертв становили

тут люди жидівського походження, які були вбиті на місцях, часто у масових
екзекуціях, або згодом, у концентраційних таборах. У

1944-1947

рр. понесе

ні жертви були спричинені переходом фронту, діями різних партизанських

загонів (від совєтських диверсійних груп, по відділи польського підпілля та
Української Повстанської Армії), та внаслідок виселення місцевої людності,
у якому активну роль взяли відділи НКВС, польського тзв. народнрго війська,

комуністичної міліції, управління безпеки тощо.
У другій половині 1944 р., після переходу

фронту війни територією

Надсяння, Західної Бойківщини та Лемківщини

які внаслідок «договору»

-

_,

між польською комуністичною владою та Москвою залишилися у межах но
вої «народної» Польщі 1 1

розпочалося одразу кілька сутєвих процесів, які

У адміністративній структурі Польщі, Західна Бойківщина і Лемківщина

-

розділе-

на була на шість повітів: ліський, сяніцький, короснянський, ясельський, горлиць

кий та новосанчівський. Перші п' ять належали ряшівському воєводству, останній

-

краківському. Чотири лемківські села знаходилися ще у новотарзькому повіті

краківського воєводства.
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довели на просторі

1944-1947 рр. до кардинальної зміни суспільно-культурно
го обличчя цих же земель. Від зламу літа і осені 1944 р., за підтримки совєтів,
розпочалося творення льокальних адміністративних структур нової польської
влади, в тому числі на воєвідському і повітовому рівнях. Паралельно, згідно з
заключеним у вересні

1944 р.

договором між урядом народної Польщі

-

Поль

ським Комітетом Національного Визволення (ПКНВ) та урядом Української
Совєтської Республики, розпочалося планове виселення польських громадян

української національності до Совєтського Союзу. Незважаючи на те, або па
радоксально внаслідок такого

-

від осені

1944 р.

ряди Червоної Армії попов

нювалося бранцями саме також із цих же земель. Після дуже короткого виш
колу, тисячі молодих хлопців послано на першу лінію фронту, в цьому числі
на Дуклянський перевал, звідкілля багато з них не повернулося уже живими.
Відновлення польської власті на території на захід від т.зв. лінії Керзона,
означало між іншими встановлення тут постів міліції, а у повітових центрах -

створення управлінь безпеки. У великій кількості осередків, у першу чергу у
комунікаційних вузлах.ще довго утримувалися військові частини НКВС. Від

осені

1944 р.,

як міліція, так і безпека та енкаведисти розпочали всякого роду

наскоки на села. Їх метою була м.ін. організація виселення, а також побору
бранцівчи контингету. Крім цього розпочалися у той час такоєрозшуки за ак

тивними у період німецької окупації співпрацівниками тодішного режиму (в
цьому числі за поліцейськими зUkrainischeHilfspolizei), або членами україн
ського підпілля.

Паралельно, у деяких районах нової Польщі, у цьому числі на південно
му-сході країни, проіснували досить розвинуті структури Організації Укра
їнських Націоналістів. М.ін. у рамках І Округи ОУН у т. зв. Закерзонському
краю були виділені Надрайон «Холодний Яр» та «Надрайон Бескид», а згодом
(від

II пол. 1946 р.) також виділений з частини «Бескиду» Надрайон «Верхови

на». Надрайон «Бескид», а потім «Бескид» і «Верховина», діяли саме на тери

торії Західної Бойківщини та Лемківщини. У розпорядженні цивільної струк
тури ОУН залишалися як боївки (АБ

-

адміністративні боївки, БСБ

-

боївки

Служби безпеки), так і військові структури, створені на основі дотеперішньої
Української Народної Самооборони (УНС), яку переіме}fовано в Українську

Повстанську Армію, виділюючи згодом у 26 Тактичний Відтинок УПА «Лем
ко». У селах діяли окрім того СКБ - самооборонні кущові відділи.
Вагомий вплив на подальший хід подій мала анархізація життя, яка
прийшла враз з переходом фронту. Комуністи не користувалися надмірною
підтримкою з боку польського населення. Де-неде активно діяло польське
підпілля, незалежно від формального закінчення діяльності Армії Крайової
(січень

1945

р.). У містечках, а особливо на селах діяли всякого роду бандит

ські, кримінальні групи, які часто називали себе партизанами, підпільниками,

а фактично їхня діяльність націлена була на крадіж і розбої.
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Саме село, з його культурним обличчам, а передовсім село, як виробник

поживи, було місцем, у якому протиналися лінії усіх осередків формальної і
неформальної влади. Це і довело у роках

1944-----1947 до

різного роду конфлік

тів, а далі численних жертв.
У більшості дотеперішніх підходів проблему, яку описується у статті

доволі баналізовано. Їі зводилося, здебільшого, до національного фактору протистояння поляків і українців. Цей етнічний, чи національний фактор мав
місце, але на мою думку, мав далеко не першорядне значення. Був більше на

слідком, а не причиною подій. Головну роль відіграли інші елементи.
Перший з них

-

це боротьба за владу1 . ~ку якраз і поєднується з націо

нальною боротьбою, попри відсутність аналізу легітимності окремих осеред

ків влади і аналізу фактичної репрезентації ними народу, а передовсім

-

попри

відсутність поглибленого, критичного аналізу самого феномену і формули на
ції, в яких,в принципі,найбільше віри та емоцій. Боротьба за владу відбувалася
паралельно у кількох порядках. Це була м.ін. боротьба совєтів за встановлення

нового порядку у світі, де Москва стала б одним з головних гравців. Ця пер
спектива надавала енергії діям Москви, яка ще до

1939 р.

прагнула світового

конфлікту, сподіваючися перемоги у ньому. Елементом нового порядку були
заключені Москвою у

1944-1945

рр. договори з Великобританією і Сполуче

ними Штатами (а фактично між Москвою а Вашинпоном), внаслідок яких
встановлено «зони впливів». Змінено, а фактично закріплено у них змінене у

1939-1941

рр. внутрішне кільце влади Москви

-

кордони Совєтського Союзу,

закріпляючи українське питання, як внутрішну проблему Кремля. У зовніш
ному кільці опинилася м.ін. територія нової народної Польщі. Контроль над
Польщею мав відбуватися не лише за рахунок військових совєтських баз, що
проіснували тут до початку 90-х рр. ХХ ст., але також за рахунок особливої

технології

soft-power-

«моноетнічності». Тобто «перемогою» Польщі у війні

ставали її нові кордони, яких гварантував Совєтський Союз і саме оця «мо
ноетнічність», яку до речі багато хто спосеред націоналістично настроєного

суспільства фактично спринимав. В результаті треба було позбутися з країни з
одного боку
.,;

бік

-

2-3

прийняти

мільйонів німців, з другого

- 700

тис. українців, в другий же

1,8 мільйона поляків з бувших східних воєводств Речіпоспо

литої.
Боротьба за владу у іншому порядку

-

це була боротьба льокальних

польських (урядового і підпільного) і українського (підпільного)

-

-

осередків

влади за контроль над територією і популяцією, що в умовах конфлікту зво
дилося по суті до боротьби за право збирання різних платежів від мирного
населення. Польський урядовий осередок працював на свої потреби, в тому
числі воєнні, адміністративні. Підпільні польський та український осередки
працювали скоріше за все для «купівлі часу», сподіваючися ще якигось нових

подій у світі

-

у скороченні

-

спалаху третьої- світової війни.
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На фоні виселенчої акції, наперед до СРСР

(1944---1946),

а у

1947

році

на північно-західні землі нової Польщі (яких до речі слід трактувати, як один

процес депопуляції Холмщини, Надсяння, Бойківщини та Лемківщини), від
бувалися пацифікації сіл, грабежі майна, поодинокі вбиства, побиття, окалі
чення, насильства жінок, палення домів, нищення інфраструктури, більші та

менші сутички озброєних груп, та багато інших, нерідко випадкових подій
тощо. Усе це має значення для розуміння лиха, через яке пройшли люди, не

залежно від їхньої національності і незалежно від іхньої волі. Бо ж другий
ключовий елемент, про який слід згадати

-

це боротьба за виживання, яка ве

лася паралельно до боротьби за вл~,!J:У.~ Боротьбу за виживання також поєд
нується, або маскується національною, чи міжнаціональною боротьбою, не
дооцінюючи основного моменту

-

людям, для того щоб прожити, потрібно в

першу чергу їсти. Для харчового забезпечення, вирощення плодів, потрібні

мінімальні умови: час і безпека. Від природніх небезпек люди сяк-так навчили
себе захищати. Гірше, коли небезпеку наводить друга людина. Таку небезпеку
контролюється культурою, яка творить суспільний лад. Цей лад динамічний.
Втім, коли нагло розвалюється суспільна структура (наприклад внаслідок ка
тастрофи, війни), взамін за мирний обмін, основу культурного ладу, прихо
дить хиже насильство.

Хоч від закінчення описуваних подій минуло вже більше

70

літ, нада

лі не існує єдиного реєстру жертв того часу. Дотеперішні списки, оскільки
зводилися, створені в основному на національній основі. Фактично мова про
три праці. Першою хронологічно був список римокатолицького священика,

о. Владислава Пєнтовского 2 • Другим була імпозантна за розміром праця Ще
пана Сєкєрки, Генрика Команського і Кжиштофа Бульзацького 3 • Врешті слід

згадати працю Станіслава Журко4.
У найбільш розповсюдженій праці Сєкєрки і ін., в тому числі завдяки
численним мутаціям у інтернеті, подані конкретні числа поляків убитих укра
їнцями внаслідок, як виникає з цієї ж книги, спланованого людовбивства. І

так, у ліському повіті вказалося

1939-1944),
_;

1394

жертви (в тому числі також з періоду

при чому автори стверджують, що фактичне число жертв від

українських націоналістів ближче до

1900

осіб. Подібні, а навіть більші циф

ри подані по відношенні до ліського і частин сумежних з ним повітів Журком.
У сяніцькому повіті Сєкерка і ін. нараховали

1021

жертв, хоч подібно, як і в

першому застерігають, що фактично таких жертв біля

1400.

Загалом на всій

Pi~towski Wladyslaw, Stosunki polsko-ukrainskie ро wybuchu П wojny swiatowej. Zarys,
mps., Czarna k/Lancuta 1988.
3 Siekierka Szczepan, Komanski Henryk, Bulzacki Кrzysztof, Ludob6jstwo dokonane przez
nacjonalist6w ukrainskich па Polakach w wojew6dztwie lwowskim w latach 1939-1947,
Wroclaw 2006.
4 Zurek Stanislaw, UPA w Bieszczadach. Straty ludnosci polskiej poniesione z п;k ukrainskich w
Вieszczadach w latach 1939-1947, Wroclaw 2007.
2
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згаданій території, з урахуванням короснянського, ясельського та горлицького
повітів, встановлено останніми авторами до

їх біля

2,5

тис. жертв, а припущено, що

4 тис. 5

Ставлячися критично до згаданих праць, треба зауважити наперед, що

попри національну перспективу, питання українських жертв фактично у них
маргіналізована або промовчується. Данні про ті жертви є натомість, хоч як
здається -у досить розпорошеній формі, лише в українських працях. У цих

же зрештою в свою чергу не досліджувалося як правило питання польських
жертв. Отак на практиці виглядає «діалог» національно спрофільованих істо
ріографій.

Метою статті є показати суттєво інший підхід до цієї незвичайно важ
ливої і актуальної проблеми. Основою для цього є етичний злам у історіогра

фії, який наступив як наслідок вивчення питання Голокосту 6 • Принциповим
стає тут перспектива жертви, а не осередка влади, який нав'язує ідеологічне,

в тому випадку національне, розуміння подій. Такий підхід обгрунтований ще
іншими причинами. У випадку етнічного пограниччя ствердження про чиюсь
національність стає практичним способом виконування влади. У доволі бага

тьох випадках це мається ніяк до відчуття даної особи. Політизовані етноніми
стають у явному конфлікті з реальним життям

-

чи не найміцніше це було

видно у випадку т.зв. змішаних подруж. Адміністративний, в цьому випадку
церковний, лад «рішав» згодом і про національність за ... статевим принци
пом. Доня по мамі ставала полькою/українкою, а син і рідний брат чужим для
сестри українцем/поляком. Абсурдність такого підходу піднесла до вершини

расистська політика нацистів. Але абсурдність, яку і до сьогодні не всі доба
чають, не виключала впливу на реальність. Це досвідчили на собі мільйони
людей в першу чергу жидівського походження, тисячі ромів тощо. Цей прин
цип був масово защіплений також у випадку інших «етнічних» протистоянь на
території цілої Європи.

Пропонована перспектива має суто практичне значення. Історія ж бо це
практична наука, якої метою є пояснювати сучасним історичний контекст сьо

годення для того, щоб пробувати уникнути помилок минулого. Такий підхід

може мати значення лише в загальнолюдському, гуманному плані. Всякі проби

застосувати його у фрагментар~му вигляді приречені на поразку і можуть
лише поглиблювати, нарощувати проблеми з якими приходиться нам змагаги.
Вибрана територія і хронологія трактується як спроба для створення на
укової методології дослідження питання причин і наслідків протистояння у

льокальному плані. Імплементація такої методології у ширшому плані мож
ливо дозволить віднайти механізми, які були задіяні у масових вбиствах, що
5

Треба добавити, що українцям, точніше українським націоналістам, дописується та-

6

Раті~с, etyka і historia. Anglo-amerykanska teoria historiografii lat dziewi~cdziesi9tych

кож співучасть у Голокості.

·

(Antologia przeklad6w), red. Е. Domanska, Poznan 2006.
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прокотилися від Волині до Галичини у роках

1943-1946.

Сподіватися можна,

що кине це неідеологізоване, нове світло на ті події, можливо навіть стаючи

альтернативою національних, політизованих кліше. Можна також сподіватися
віднайти в такий спосіб ключ, за яким фактичним переможцем у протистоянні
стала совєтська влада, і це незалежно від відсутності доступу до засекречених
кремлівських документів.
Причиною, яка дозволяє покладати надію на такі наслідки є наявність
емпіричного, джерельного матеріалу. Імпозантна кількість документів досі
неповністю осмислена істориками, зберігається у Польщі і в Україні. В архі

вах Інституту національної пам'яті у Польщі, головним чином у ряші~с:ько
му відділенні та у Варшавіє тисячі папок, що стосуються згаданої території і
хронології, а відтак і подій, які нас можуть цікавити. До цього маємо на руках

багато спогадів очевидців, писаних у різний час, та ще й до цього також цілу
пост-мемуаристику.

Беручи до уваги перспективу жертви, ядром аналізу стає злочин, або її
реверс

-

заподіяна кривда. Можна перераховати головних авторів насилля. Це

були політично організовані групи військового характеру

-

від частин УПА

(в тому числі польова жандармерія УПА), Війська Польського (ВП, прикор
донних ВОП), частин Червоної Армії і НКВС, залишків підпільної польської

армії (Національні Збройні Сили, Національна Війсь1<0ва Організація, Селян
ські Батальйони), по міліцейські відділи (в тому також добровольче ОРМО) і
відділи безпеки (УБ, згодом і Корпус Внутрішної Безпеки), боївки СБ-ОУН,
АБ тощо. До того доходили бандитські неформальні групи, нерідко пов'яза
ні з особами зі скоріше згаданих «політичних» структур, і врешті поодинокі
злочинці, яких у цьому періоді також не бракувало. Всі вони брали участь у

згаданих подіях і всі вони, можливо за винятком криміналітету, випрацювали
стратегію оправдання дій, у яких були задіяні. Цю стратегію, до речі, до сьо
годні реплікують історики та інші дослідники, які пишуть політизовані праці.
На основі попередніх досліджень, встановлено, що від березня
до половини

1947 р. у ліському повіті загинуло біля 1315

1944

р.

осіб. Тут не врахова

ні жертви у рядах німецьких, словацьких, угорських та совєтських військ, які
впали в ході ВОЄННИХ дій.

'

Хоч цифра подібна ііо скоріше згаданих даних Сєкерки і ін., вона не має

ніякого з нимивідношення. Передовсім дані Сєкерки і ін., на основі переве

деного аналізу (детально описаного у іншому місці7) заквестйоновані у при
близно

35

відсотках. Тобто не

1394 жертви

(чи дещо менше, беручи до уваги,

що частина з них стосувалася попереднього періоду), але біля
було вбитих членами українського підпілля у роках

800--850 осіб
1944-1947. Це у випадку

ліського повіту становить біля 61 відстотків актів насилля у цьому ж часі, яких
7

Syrnyk Jaroslaw, Wstrp do weryfikacji danych z ksiq:iki "Ludob6jstwo dokonane przez
nacjona/ist6w ukrainskich па Polakach w wojew6dztwie lwowskim w latach 1939-1947",
,,Раmф: і Sprawiedliwosc" 2016, nr 1(27).
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наслідком була смерть людини. З

800-850 осіб, цивільного населення біля 600

осіб, при чому кількадесять осіб вбиті «за зраду українського народу». Тут
треба пригадати масові злочини заподіяні УПА у

1944 р.,

ще до переходу лінії

фронту, м.ін. у Літовищах, в районі Ропенки, у Мучному, Балигороді тощо.
У кожному випадку унаслїдок проведеної акції замордовано десятки осіб, в

тому числі також дітей, жінок, старців.
Число

410-450

осіб, або

31

відсотки смертей

-

діло представників но

вої влади,разом з совєтськими кураторами. Цивільного населення у цьому
біля

250

осіб

решта партизани, члени боївок тощо. У ліському повіті мали

-

місце масові вбиства цивільної людності польським військом у Терці (більше

30

осіб) і Кальниці, а також пацифікаційні акції у Мхаві, Бережниці Нижній

тощо. Найбільші злочини самих совєтів на території ліського повіту це вби
ство

22

мешканців Стежниці у

1944

р. відділами совєтських партизан та по

дібного числа людей у Струбовиськах у березні

1945

р. військами НКВС.

У ліському повіті практично відсутнє було польське антикомуністичне

підпілля. З рук відділу ОП-23 впало загалом біля
у липні

1О осіб

цивільного населення

1944 р.

Дані з сяніцького повіту опрацьовується

-

тому дальшу частину тексту

слід сприймати як припущення. Сьогодні можна сказати, що приблизне число
жертв періоду

1944-1947 залишиться

в межах

1 тис.

осіб. На відміну від лісь

кого повіту тут набагато більшу роль у задіяних злочинах відіграло польське

некомуністичне підпілля. Воно несе відповідальність не лише за поодинокі
вбиства священиків і представників інтелігенції (в цьому числі-тещі Степана
Бандери); але також за масовий погром жителів Синяви, що біля Риманова,
який відбувся у червні

1945

р. 8 Досить проблемною залишається теж участь

деяких «цивілів» у наскоках, які спричинило польське військо. Особливо відо

мим злочином ВП залишаються події з січня

1946 р.

коли загинуло біля

80 осіб

у Завадці Морохівський, Вислоці Великому, Карликові таПолянах.
У сяніцькому повіті мали також місце масові вбиства УПА - у Буківську,
Мриглоді, Лодині і ін. Явним злочином треба теж назвати екзекуцію біля ста
жовнірів, яких взято у полон в районі Яселка у березні

1946

р., незалежно від

того, що ті ж самі брали участь у вбистві цивільних жителів Завадки Морохів

сько~також, що УПА не визнавалася польсько-комуністичною стор;ною, як
військова сила.
З написаного виникає, що можливо дещо інакше буде виглядала струк

тура насилля у сяніцькому повіті. Правдоподібно більше відсотків смер

тей спричинила тут польсько-комуністична влада, не тільки з огляду на по

дії у Завадці, але також злочини, яких допускалися міліціонери, ормовці. та
8

Треба нагадати однак, що одні з найбільших злочинів польського підпілля на україн ському населенні мали місце саме у сусідніх до ліськоrо та сяніцького повітах

-

у

перемиському (в тому числі у Березці, Бахові і ін.) та березівському (в тому числі у
Павлокомі).
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фунціонери безпеки (наприклад в районі Доброі). Більший буде показник на

боці груп польського підпілля. Значний відсоток злочинівскоїв криміналітет

-

у повіті безпощадно грабили селян, нападали на людей що поверталися з

Німеччини тощо. Порівняно з ліським повітом менший статистично стане ма
буть відсоток вбиств скоєних членами українського підпілля.
Як видно з цього короткого штриху, це про що мова можна назвати лише
початком роботи. Висновок один

-

потрібний науково опрацьований реєстр

всіх жертв. Реєстр цей потрібний передовсім з суто гуманних міркувань. Втім
він необхідний для цього, щоб нейтралізувати негативний, зовнішний фактор

у нинішній політиці. Це потрібно розуміти лідерам так польської, як і україн
ської держави.
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Анотація: В статті аналізується ·післявоєнне переселення українців з
території Словаччини на принципі оптаціі; тобто добровільного вибору гро
мадянства СРСР, яке відбулося в рамках обміну за волинських чехів.
Автор на базі дотеперішніх результатів дослідження, архівних доку

ментю. у ~-Музею української культури у Свиднику, власних спостере
жень та спогадів батьків і рідних

-

безпосередніх учасників оптації подає

своє бачення причин, характеру та наслідків "Волинської акції" в контексті
депортації' українців з Польщі.
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Головна причина сучасного нестабільного стану українства в регіоні
Карпат, зокрема в Польщі, Словаччині та Закарпатській області України, по
лягає в тому, що українська ідея взагалі перебуває в перманентній кризі.
Політика царської Росії,

як і радянської системи, була спрямована на

деструкцію основ української державності, руйнування України як само

стійного економічного суб'єкту та поступове перетворення її в російську
колонію. Відомо, що російський царат одразу ж після Переяславскьої ради

1654

року розпочав і постійно вів таємні переговори з Річчю Посполитою

та іншими державами про розподіл українських земель.

(,,Pok6j wieczysty",

,,Вічний мир"

,,Вечньrй мир"), тобто договір між Річчю Посполитою і

Московською державою, підписаний

6 травня 1686 р., остаточно завершив акт
[33] .

насильницького поділу українських земель

Недруги українського народу постійно живлять сепаратистські тенденції
внутрі цієї спільноти й намагаються сформувати окремий народ карпатських
русинів чи лемків, інші доводять його російську, тобто московську приналеж
ність і т. п.

[27].

Такі й подібні деструктивні методи стали невід'ємною части

ною й сучасної гібридної війни Росії проти України.

Незважаючи на безперевний процес координованої асиміляції та різні
форми депортацій русинів-лемків, вони ще й досі знаходяться на своїй рідній
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прадідівській землі, де й надалі в міру можливостей розвивають культурні,
духовні та матеріальні набутки багатьох поколінь своїх предків, які освоюва
ли цю землю. Це яскравий приклад невмирущості української ідеї в Карпатах

[23].
Післявоєнні депортації українців з їхніх етнічних земель у Карпатах

-

одна з ланок системного нищення українства взагалі. Основними фігурантами
підготовки та реалізації цих репресій були московські імперські вожді та їхні
ідейні наставники в сателітних країнах проживання автохтонного українсько
го населення.

Від започаткування тотального

насильницького

виселення етнічних

українців з їхніх одвічних земель на території Польщі минуло майже
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років.

Однак ця тема сильно резонує, зокрема в Україні та Польщі, донині. Вона
стала предметом зацікавлення багатьох науковців. В останні часи появилося
багато солідних наукових напрацювань, які детально аналізують причини, ха
рактер та наслідки цих трагічних подій

[5, 7, 13, 14, 18, 25, 31, 34].

В даному контексті слід нагадати, що переселення після Другої світової
війни постигло й українців Чехословаччини, яке вважається однією з найбільш
драматичних сторінок їхньої історії. Ця подія, зокрема так звана "Волинська
акція", довгий час залишалася повз увагу науковців. В період соціалізму ні
хто не наважився детально займатися цим питанням. Критика та дискредитація
національної політики Радянського Союзу та Чехословаччини строго каралися.
В результаті Другої світової війни мільйони людей, іноді добровільно, а
переважно з примусу стали учасниками проектів творення моноетнічних дер

жав. ,,Велике переселення народів" не оминуло й новоутворену Чехословаць

ку республіку. Крім примусової депортації німців й угорців та з цим пов'я
заної внутрішньої міграції населення країни, тут відбувся ще один вагомий
переселенський процес

лат.

optatio -

-

обмін населення за принципом оптації. Оптація (від

бажання, вибір)

-

це добровільний вибір громадянства тої чи

іншої країни. Внаслідок приєднання Закарпаття до Радянської України, згід
но з Протоколом до Договору між СРСР і ЧСР про Закарпатську Україну від

29

червня

1945

р., особи словацької та чеської національностей, які постійно

проживали на території Закарпатської України, мали право оптації громадян

ства ЧСР до 1 січня 1946 р. Аналогі~но, українці та росіяни з ЧСР могли до
[31, с. 270-272].

тієї ж дати обрати радянське громадянство

Вперше в українській історіографії на принципову різницю між проце
сами "Закарпаськоі'" та "Волинськоі'" оптацій вказав ужгородський вчений І.
Вовканич

[6, 7, 32].

В даному разі детальніше зупинимось на "Волинській" акції, яка з аспек
ту порушення прав людини та розсягу заподіяних кривд переселенцям зі Сло
ваччини заслуговує на підвищену увагу. Наш короткий аналіз причин, харак
теру та наслідків "Волинської акції" базується на дотеперішніх результатах
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дослідження даної теми, документах стосовно оптації та реоптації, які збе

рігаються у фондах Словацького національного музею

-

Музею української

кульrури у Свиднику, а також власному досвіді та спостереженнях, спогадах

батьків, рідних і знайомих, яких доля заставила бути безпосередніми учасни
ками оптації й реоптації*. Своє бачення проблеми формулюємо в контексті

злочинної депортації з українських етнічних земель на території Польщі, зо
крема Лемківщини.

Імпульсом до "великого переселення народів", в тому числі депортації
та інших форм міграції українців у регіоні Карпат, була Берлінська (Потсдам

ська конференція

(17 липня-2 серпня 1945 р.), де головні представники анти

гітлерівської коаліції Й. Сталін, Г. Трумен та У. Черчіль прийняли постанову
про виселення німців із Чехословаччини, Польщі та Угорщини. Згідно з цією
постановою здійснилося виселення майже З-ох мільйонів колишніх громадян
Чехословаччини

німецької

національності

з

Судетської та Карпатських

областей у Німеччину.
Враховуючи роль німецької меншини у мюнхенській трагедії та її на
слідки для Чехословацької Республіки, президент Едвард Бенеш вирішив фор

мувати післявоєнну державу без національних меншин. Подібного переконан
ня були й представники Польщі, які також прагнули побудувати моноетнічну

державу. Принцип двонаціональної Чехословацької Республіки підтримували

й словаки.
Ради

26

1устав

травня

Гусак на пленарному засіданні Словацької Національної

1945

р. наголошував: ,,Рахується з широко задуманим пере

селенням, особливо інонаціонального населення, а водночас з поверненням
наших (словацьких

-

М. С.) людей ... "

[5,

с.

11, 31, с. 19-24] Парадоксально,

що якраз українці Чехословаччини, зокрема Пряшівщини, які брали масову
участь у боротьбі за визволення своєї батьківщини з-під фашистського ярма,
стали жертвою в процесі обміну з Радянським Союзом за етнічних чехів, які
там проживали внаслідок колонізації маєтків колишніх польських шляхтичів
на Волині після придушення Польського повстання в

1963 -1964

рр.

[8].

,,Волинська акція", як і депортація західноукраїнського населення з піс

лявоєнної території Польщі,

-

це трагедія українства взагалі. Основна при

чина цієї трагедії

- бездержавність української нації. Маріонеткове більшо
вицьке утворення у формі Wраїнської Радянської Соціалістичної Республіки
і в даному відношенні було лише виконавцем імперської політики та рішень
Москви.

Науково

-

дослідну робоrу по темі "Волинська акція" започаткував відо

мий український історик Володимир Сергійчук; опублікувавши в

1993 - 1998

рр. кілька ключових архівних документів під назвою "Трагедія українців з Че
хословаччини"[24,

25].

Батьки автора цієї статті Дмитро та Зузана Сополиrи з двома дітьми переселилися
на Рівненщину (с.
Будераж), а в 1961 році повернулися в Чехословаччину вже як

'

б-членна сім'я.
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Першою спробою комплексного наукового дослідження й аналізу ос
новних проблем, пов'язаних з оптацією і переселенням українців із Чехосло
ваччини до Радянського Союзу, їх розселенням, господарсько-побутовими

умовами життя, адаптацією до нового середовища та реоптацією, є праця пря
шівського історика Івана Баната "Волинська акція"

[5].

Це поки що найrрун

товніша та найоб'єктивніша наукова робо'І'а на ~,тему.

Нещодавно появилися й словацькомовні публікації про оптацію україн

ців Чехословаччини, написані з позицій політичного русинства та в інтенці
ях асиміляторської політики [ЗО,

31].

Є також багато публіцистичних праць в

цьому контексті, часто переповнених емоціями, антиукраїнськими настроями
та різними дезінформаціями

[19, 29].

Багато питань по темі післявоєнних переселенців з Пряшівщини ще че
кає на серйозні дослідження та об'єктивні висвітлення.
Найбільше зацікавлення в переселенні українців з Карпат мали ідеологи
,,русского мира". Цей абсурдний проект зродився в традиційному руслі ан
тиукраїнської політики Росії. Всупереч різним ініціагивам, він в основному
формувався у Москві, звідки й координувався.
Офіційні переговори представників Чехословаччини з радянською сто

роною у справі переселення волинських чехів почалися влітку

р. в Мо

1945

скві з нагоди підписання Договору між СРСР і ЧСР про Закарпагську Україну
від

29

червня

1945

р. Е. Бенеш і представники Словацької Національної Ради,

звичайно, бажали вирішити територіальне питання Закарпагської України
шляхом обміну населення. Це повністю відповідало їхній концепції етнічної
гомогенності повоєнної Чехословацької Республіки. Ще перед тим,
ня

1945 р.

берез

21

на переговорах з комісаром закордонних справ СРСР В. Молотовом

Е. Бенеш зауважив, що на території Словаччини (Пряшівщини) живе частина
українського населення, а на території Закарпатської України - частина слова

ків, які евентуально могли б бути предметом обміну населення.
Молотов,

який

дбав

про

великодержавні

інтереси

своєї

країни,

вважав переселення народів нормальним явищем. Адже в 40-х роках у
Радянському Союзі було насильно переселено З

226 340

чоловік, серед них

цілі народи: інгуші, чеченці, німці, калмики, кримські татари тощо

[5, с.
14]. І та~користавшись ініціативою чехословацької дипломатії, 11 грудня
1945 р. Народний Комісаріат Закордонних Справ (НКЗС) СРСР повідомив

Чехословацьке посольство в Москві, що "Уряд Союзу РСР, ідучи на зустріч

побажанням

чехословацького

уряду,

погоджується

надати

радянським

громадянам чеської і словацької національності, які проживають на території
колишньої Волинської губернії, право оптувати чехословацьке громадянство
і

переселитися

до

Чехословаччини".

,,При

підкреслюється в рішенні радянського уряду,

-

цьому

мається

на

увазі,

-

що чехословацький уряд також

надасть чехословацьким громадянам української, білоруської і російської
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національності, які проживають на території Чехословаччини, право оптувати
радянське громадянство і переселитися до СРСР"

[5,

с.

Дивний прояв

7].

уваги до національності, з якою ні одна з договірних сторін абсолютно не
рахувалася. Празькі урядовці були зацікавлені в першу чергу в поверненні
волинських чехів на свою батьківщину, а доля українців Пряшівщини їм була

байдужа.
Згідно з інструкціями з Москви чехословацька сторона була зобов'яза
на підготувати проект міжурядової рееміграційної угоди на зразок Угоди між

урядом Української РСР та Польським Комітетом Національного визволення
про евакуацію українського населення з території Польщі і польських грома
дян з території УРСР від

9

вересня

1944 р. Уряд ЧСР пред'явив проект ра
7 лютого 1946 р. доручила Юридичному
Москві(! - М. С.) і Раді Міністрів Української

дянській стороні, яка, в свою чергу,

відділу Ради Міністрів СРСР у

РСР у Києві вивчити окремі положення пропонованої угоди і внести свої про
позиції на уточнення документу.
Уряд СРСР З червня

1946

р. надіслав уряду ЧСР зустрічну пропозицію

угоди, яку склав завідуючий європейським відділом Народного Комісаріа
ту Закордонних Справ СРСР А. П. Павлов.

14

червня

1946

р. чехословацька

сторона прийняла цей документ без істотних змін, чим відкрила дорогу до
його підписання, яке відбулося в Москві

10

липтня

1946

р. Угоду між уря

дом Чехословацької Республіки і урядом СРСР про право оптації і взаємного
переселення громадян чеської і словацької національності, які проживають в
СРСР на території колишньої Волинської губернії, і чехословацьких громадян
укра'інської, російської і білоруської національностей, які проживають на те
риторії Чехословаччини, підписали за чехословацький уряд

-

посол у Москві

Їржі Горак, а за уряд СРСР - заступник народного Комісаріату Закордонних
Справ Соломон Абрамович Лозовський

[5,

с.

18 - 19; 21; 31,

с.

278 - 283]. Тут

напрошується декілька питань:
Чому угода була укладена між урядом ЧСР та урядом СРСР, а не УРСР,

як це було у випадку угоди про евакуацію українського населення з території
Польщі?
Чому таку визначну угоду підписали абсолютно другорядн.і і навряд чи

компетентні особи - посол і якийсь заступник НКЗС СРСР? Адже у випадку
радянсько-польської угоди підписантами були Голова Ради Народних Комі
сарів УРСР М. С. Хрущов і знову ж таки якийсь Голова Польського Комітету
Національного Визволення.
Явні ознаки правопорушення, алібізм, ігнорація уряду УРСР та ішні хи

трунства властиві обом документам, які стали квазізаконною підставою для
реалізації масової депортації українців з Карпатського регіону.
Ця злочинна акція, як видно, від самого початку до кінця відбувалася
під пильним наглядом та командою кремлівських антиукраїнських ідеологів.
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Адже й для реалізації угоди стосовно "Волинської акції'' було створено Змі
шану чехословацька-радянську комісію з центром у Москві. Як це не прикро,
але практичним виконанням такої брудної справи була зобов' язана Україна. За

інструкціями Москви прем'єр України М. Хрущов змушений був навіть при
скорити хід переселенської акції. Рада Міністрів УРСР
прийняла постанову №

1975 - 418

25

листопада

1946

р.

"Про заходи по виконанню постанови Ради

Міністрів СРСР по реалізації Угоди між Урядом СРСР і Урядом Чехословаць
кої Республіки про право оптації і переселення від

1О липня 1946 року" [21].

Укладення угод з Радянським Союзом про переселення українців з

Польщі та Чехословаччини відбувалося без участі _т.І!Іх, кого воно торкалося. У

Люблінській угоді ( стаття

1)

зазначено, що "евакуація є добровільною і тому

примус не може бути застосований ні прямо, ні посередньо". Подібно й у Мос
ковській угоді акцентувалося на принципі добровільності (пункт

2).

Однак на

практиці все було інакше. В процесі реалізації угоди в Польщі домінувало
насилля, а в Чехословаччині

-

обман та залякування примусовим виселенням

як засіб психологічного тиску.
Польські політичні діячі захоплені ідеєю національної гомогенності сво
єї держави вже від самого початку підготовки до депортації проявили біль
ше ініціативи, супроводжуваної шовіністичними настроями

[10, 11, 14, 34].

У Чехословаччині ситуація була більш поміркована. Першорядним завданням
для чеських політиків стало повернення волинських чехів. Українці в даному
контексті послужили їм розмінною монетою. Поведінка словацьких політиків
у даній справі була стриманою, адже перед чехами вони не могли допустити
розпалювання міжнаціональної ворожнечі та шовіністичних проявів, відомих

з часів Першої Словацької Республіки (у союзі з Німеччиною

-1939 р.).

Головний уповноважний уряду СРСР з оптації Олексій Могила був роз
чарований і обурений з того, що словацькі чиновники центральної і місцевої

влади нічого не роблять у справі переселення. Не було задіяним також військо,
як це сталося в Польщі

[9, 21].

Характер переселенської акції в Чехословаччині був значно відмінний

від того, що діялося на території Польщі. Відомо, що лемківське населення
клало сильний опір насильницькій депортації. Було зафіксовано багато втіка

чів ;;а територію Словаччини [10, 11, с. 71 - 82]. Переселенці з Польщі сприй

мали свою ситуацію вкрай трагічно, адже поляки створили їм "пекло". Висе
лення супроводжувалося насильством та навіть вбивствами українців, в тому

числі й масовими

[11,

с.

66- 70; 25,

с.

5/6].

Переселення українського населеня Пряшівщини відбувалося в основ
ному мирно. Обдурені оптанти покидали свій рідний край в урочистому на
строї, організували прощальні мітинги на станціях з прапорами СРСР та ЧСР,

портретами Сталіна та інших політичних діячів. Вони повірили радянським

агітаторам, які розповідали їм байки про щасливе життя в Радянському Союзі.
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Цю пропаганду чітко характеризують слова радянського посла в ЧСР В. Зорі
на на мітингу з нагоди відправи першого ешелону переселенців із Бардіївської

залізничної станції 27 січня 1947 року: ,,Їдете до країни свободи і демократії
і станете повноправними громадянами великої радянської землі. Там, у родю
чих краях української радянської Волині, ви самі переконаєтесь у брехливості

пропаганди, якою вас хотіли умовити вороги Радянського Союзу... "

[5,

с.

34].

Незрівнянною є також масштабність переселенських акцій в Польщі та

Чехословаччині. На відміну від тотального виселення українців з етнічних зе
мель в рамках Польщі, компактність українського заселення в Північно-Схід

ної Словаччини була збережена. Однак оптація торкнулася майже кожного
населеного пункту української етнічної області Словаччини, значно скомплі
кувала життя кількох тисяч сімей і суттєво вплинула на подальший розвиток
української національної меншини Словаччини.
Із загальної кількості переселенців із Пряшівщини
оптувало громадянство СРСР
У переселенських
районах

Бардіївському
Гуменському

Міжлабірському
Пряшівському
Ра з ом

Згідно з Договором
від

29. 6. 1945

Згідно з Угодою
10.7.1946 р.

Всього

від

р.

родин

осіб

осіб

родин

603

3046

678

2858

1281

5904

19

83

219

966

283

1051

131

543

575

2545

706

3088

33

173

786

3845

родин

осіб

407

1799

440

1972

1879

8170

2665

12015

Таблицю перевзято з праці І. Ваната

[5,

с.

39}

Згідно зі зібраними даними право на оптацію громадянства Радянського

Союзу в

1946 - 1947 рр.

мало

25 430 родин,

що нараховували

115 460 осіб.

Ці

дані були значно занижені під впливом подій у Польщі та соціально-психоло
гічного клімату взагалі. Реєстрація оптантів згідно з Угодою від
~

тобто в рамках "Волинської акціі~', закінчилася
від

6

грудня

1964 р.

березня

10. 7. 1946 р.,
1947 р. За період

оптувало радянське громадянство і заявило про свою ба

жання переселитися на Волинь

29, 21].

15

2506 родин, які

нараховували

10446 осіб [5,

с.

Основною мотивацією переселення були важкі соціально-економічні

умови, війною зруйнований та мінами устелений край, а також почуття етніч
ної єдності з громадянами України.
Багато хто застерігав бажаючих переселитися в Радянський Союз. Ве
личезну роз'яснювальну роботу в цьому плані зробили члени демократичної

партії та представники духовенства. Правдиві інформації про настрої перших

українських переселенців блискавично поширювалися на Пряшівщині від
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чеських реемігрантів з Волині. Внаслідок того із числа вже зареєстрованих
на виїзд
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2506 родин вирішило залишитися дома 485 родин, які нараховували
[5, с. 35]. Офіційні структури не чинили явного тиску до переселен

осіб

ня, як то було у Польщі. Звичайно, що це не задовільняло радянських членів

переселенських комісій. Їхній агітації повірило набагато менше людей, ніж
очікувалося. Отже, акція вже від самого початку виявилася невдалою.
Величезні проблеми настали, зокрема, після прибуття оптантів на місце
призначення. Зразу ж після перетину словацько-українського кордону у пере

селенців настало велике розчарування та страх з майбутнього. Це спричинила
дезорганізація їхнього прийому, жахливі умови транспорту, голод, холод, об
краданння та, головне, безвідповідальність і скорумпованість радянських чи

новників. Проблеми наростали при забезпечуванні житлово-побутових умов,
працевлаштування, не кажучи вже про адаптацію в новому середовищі

-

епі

центрі тривалих боїв між Українською повстанчою армією та радянськими ка

ральними військами, в середовищі, виснаженому голодомором, експеримен

тами колективізації, ідейною боротьбою, підозрами, переслідуванням тощо.
Все це важливі теми для окремих досліджень.

Розчарування з обіцяного сталінськими агітагорами "радянського раю"
було настільки сильним, що значна частина переселенців з Пряшівщини вже
влітку

1947 року вирішила за всяку ціну повернутися назад в Чехословаччину.

Як виявилось, процес соціально-психОJюгічної адаптації у переселенців
з Польщі поступово набув іншого характеру, ніж у оптантів з Пряшівшини.
І то наперекір тому, що проблеми з переселенням та розселенням на Україні
були такі ж самі, або подібні. Основна причина такого стану полягає в тому,
що у переселенців з Польщі, наприклад, у лемків вирішальну роль зіграв син

дром страху з довготривалого виснажливого польсько-українського конфлік
ту та репресій, які їх постигли перед і під час депортації. Виселення, хоч і
насильне та брутальне, було для них й певною формою порятунку та виходу
із скрутної ситуації. Отже, переселенці з Польщі були від самого початку на

лаштовані пристосувагися в новому середовищі і робити все, щоб забезпечити

для себе і своїх потомків краще життя. Лемків сьогодні вважають чи не найбільшими пагріотами України.

.
В оптантів з Пряшівщини все вий~ло навпаки. В порівняні з лемками,

вони жили в подібних соціально-економічних, але кращих політичних умовах.

Вони повірили агітаторам і в переконанні, що будуть жити в "радянському

раі", попали в "радянське пекло". Почуття кривди в них породило ненависть
до радянського ладу, а у багагьох й до України, що в свою чергу привело до ет

нічного відчуження та національної дезорієнтації. Атмосфера страху та небез
пека тормозили інтеграцію переселенців у громадсько-соціальну та культурну
систему нової батьківщини. Незрівнянно гірші умови життя в Радянському
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Союзі, ніж їх рідних в Чехословаччині, викликали тугу за отчим краєм, тобто
бажання повернутися назад.

Реоптація

-

визначний феномен, яким відрізняються переселенці Пря

шівщини від переселенців з Польщі. Туга за рідним краєм між переселенцями
з Пряшівщини поступово зростала, хоча й на перших порах здавалося, що по

вороття не буде. Радянські власті категорично відмовились навіть дискутувати
на дану тему, адже ж повернення оптантів у Чехословаччину було б великою

дискредитацією радянської системи. Спершу деякі сміливці наважилися іле
гально перетнути кордон і втекти з Радянського Союзу. Таких правопоруш

ників ловили і строго карали, декотрих навіть засланням у Сибір. Ініціаторів

колективних заяв переслідували, викликали в міліцію та різними способами·
карали

[31,

с.

188 - 193].

Окремі родини поступово переселялися ближче до

кордону з Чехословаччиною

-

в Закарпатську область.

Бажання переселенців повернутися в рідний край зросло з 60-х років.

Сприяло цьому поліпшення соціально-економічних умов у Східній Словач
чині. Поступово рух за повернення набуває організованого характеру. Певна
політична відлига внаслідок критики сталінізму уможливила до певної міри
розглянути й питання повоєнних міграцій та їх наслідків. Рух за реоптацію
став реальністю, з якою радянські органи змушені були серйозно зайнятися.
Парадоксально, що його організатори були колишні прихильникии оптації і
переселення, великі друзі Радянського Союзу та агітатори за приєднання Пря
шівщини до своєї матірної країни

[19, 21, 29].

Спочатку реоптація здійснювалася у відповідності з діючими правилами
тільки в індивідуальному порядку. Організатори руху за повернення на чолі з

Йосифом Марусином надіслали найвищим партійним та державним органам
декілька критичних документів. В одному з них

-

-

,,Ставленні переселенців

комуністів та антифашистів до оптації і переселенння українців із Пряшів

щини до Радянського Союзу" від

9

травня

1962

року автори, виступаючи з

позицій ідеологічних положень ХХІІ з'їзду КПРС (критики культу особи Ста

ліна) та морального кодексу, розглядають обмін населення між обома країна

ми як антидемократичну й антигуманну акцію Бенеша, який у такий спосіб
хотів позбутися української національної меншини в повоєнній Чехословач

чині. Вони з прикрістю конста~ють незаперечний факт, що "історія Пряшів

щини ще не зазнала такого моменту, щоб українці на своїх землях Маковиці,

Лабірщини, Попрадщини так дешево і в такому масштабі зрікалися своєї
етнічності, як це відбувається в наш час. На Україні також все було зроблено
для того, щоб скомпрометувати українців із Пряшівщини, в першу чергу

комуністів. Ця компрометація вже дала свій резонанс і дуже сприяє ліквідації
решти української нації в ЧССР"

[5,

с.

93; 21].

Організатори руху одночасно ініціювали та координували надсилання в
ті ж самі органи колективних заяв про дозвіл на повернення до ЧСР.
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Рух за реоптацію був сповнений складних, драматичних подій, життю
небезпечних, але й романтичних пригод, які заслуговують на окрему увагу та
оцінку.
Рішучість, послідовність та витримка організаторів руху за реоптацію
поступово приносили свої плоди. Компетентні органи все частіше надава

ли дозвіл на виїзд у Чехословаччину, зокрема в індивідуальному порядку. У

1965

році Генеральне консульство ЧССР у Києві задовольнило

532

заяв пе

реселенців на повернення в Чехословаччину. За даними Кошицької крайової
управи Корпусу національної безпеки (міліції) станом на
повернулося на Пряшівщину
ніж у

1963

році. У

1967 році

32 грудня 1966 року
3029 реоптантів, що становило 6,5 разів більше,
105 запрошених у гості колишніх оптантів після

прибуття в Словаччину вирішило там залишитися на постійне проживання
під приводом одруження або доглядання перестарілих і хворих родичів. Ре
оптація досягла своєї вершини влітку

Станом на

р. повернулося в Східну Словаччину

1967 року.
1227 родин,

які налічували

31

серпня

5038

1967

осіб, у

тому числі

1371 особа віком до 15 років, тобто тих, які народилися в Україні
[5, с. 97 -99; 21]. Остання хвиля переселення реоптантів відбулася після Чор
нобильської трагедії у 1993 - 1998 роках, а саме 366 сімей, які налічували 1194
осіб [5, с. 119].
Регламентовані рамки цієї статті нам не дозволяють детальніше аналізу
вати процес реоптації, зокрема проблеми, які необхідно було рішати у зв' язку

житлом, працевлаштуванням, соціальним забезпеченням, залучення дітей до
навчально-виховного процесу, оформленням чехословацького громадянства
та адаптації взагалі.
З аспекту постановки проблеми, слід зауважити, що у переселенців з

Польщі культурно-етнічний розвиток пішов іншим шляхом, ніж у оптан
тів-реоптантів Пряшівщини. В Чехословаччину в рамках реоптації прибуло
чимало висококваліфікованих людей - учителів, юристів, лікарів, спеціалістів

у сфері культури, які суттєво зміцнили інтелектуальний потенціал української
національної меншини. Своєю працею вони внесли вагомий вклад у розвиток
української культури, який у 60-70-х роках досягнув свої вершини.

На жаль, якраз оптація заклала сильні психологічні основи для еліміна~

ції українстмна Пряшівщині. Більшість переселенців вбачала всі свої бідИ:
спричинені оптацією й реоптацією, якраз у своїй етнічній приналежності. У

1947 р.

вони як свідомі руські люди добровільно переселялися на Україну до

своїх кровних братів. Прикро, що їх там прийняли як чужинців

-

,,гуцулів",

"чехів" чи просто переселенців. Заради повернення до отчого краю переважна
більшість оптантів почали індентифікувати себе словаками.
Що торкається національного визначення реоптантів Пряшівщини, їх
можна розділити до трьох основних груп:

1.

Особи, які не сумніваються у своїй українській ідентичності;
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2.

Особи, які перейшли на позиції русинського сепаратизму;

З. Особи, які з переконання або із спекулятивних причин вважають себе
словаками.

У 90-х роках багато хто з реоптантів кон'юнктурально перейшли до
табору антиукраїнських сил.
Отже, в кінцевому результаті оптація у великій мірі приспіла до тотальної
деструкції національно-культурного життя українців Словаччини в 90-х роках
ХХ ст. (ліквідації українського шкільництва, культурних установ і т. п.).
Політичне русинство в Словаччині

-

один з головних засобів для прискорення

асиміляції.
Парадоксально, що у північних лемків, які ще залишилися на своїй рід

ній землі, спостерігаємо тенденції поступового

зміцнення української ідеї.

Це, без сумніву, відбувається й під сильним впливом їхніх одноплемінників

-

депортованих лемків, які повністю інтегрувалися з корінним населенням

України і вважають себе повноцінними та гордими громадянами нової бать
ківщини.

У всякому разі післявоєнні депортації українців з регіону Карпат слід
вважати злочином, брутальним порушенням прав людини та прав націо
нальних спільнот із трагічними наслідками в політичному, соціальному,
національному та моральному вимірах. Ця трагедія чекає на свою засудження

так на українському, як і на міжнародному рівнях. Її моральне засудження
буде

"mementom" -

застереженням для прийдешніх поколінь перед подібними

вчинками.

SUMMARY
Miroslav SOPOLIGA
«Volyn Action» in 1947 in the Context of the Total Eviction of
Autochtonous Ukrainians from Poland

The subject of scientific analysis is the post-war resettlement of Ukrainians
from the territory of Slovakia on the principle of option, that is, the voluntary
choice ofthe citizenship ofthe USSR, which took place within the framew-ork of an
excfi"ange for the Volyn Czechs.
..:,
The athor ofthe article on the basis ofthe current results ofresearch, archival
documents in the funds of Svydnyk Museum of Ukrainian Culture, his own
observations and memoirs ofparents and relatives - direct participants ofthe option
presents his vision ofthe causes, nature nad consequences ofthe «VolynAction» in
the context ofthe deportation ofUkrainians from Poland.
Кеу words: Ukrainians, resettlement, option, causes, specification,
consequences, national identification, desintegration, assimilation.
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ПЕРЕМИСЬКАЄПАРХІЯІАПОСТОЛЬСЬКА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЕМКІВЩИНИ

В МЕЖАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ

27

липня

1944

р. тимчасовий польський комуністичний уряд

ський комітет національного визволення

(PKWN) -

-

Поль

підписав з урядом СРСР

угоду, якою визначено пролягання польсько-радянсько!"() державного кордону

приблизно по так званій лінії Керзона. Нове міждержавне розмежування було

погоджено на Ялтинській конференції

договори від

6

липня і

16

зміна відбулася в лютому

серпня

1951

1945

11

лютого

1945

р. Радянсько-польські

р. остаточно його затвердили. Остання

р., коли СРСР відступив Польщі Нижньо-Устрі

цький та частину Стрілківського р-ну в обмін на територію в теперішньому

Сокальському р-ні з містечками Угнів, Белз, Кристинопіль та Варяж 1 •
У контексті повоєнного врегулювання і визначення нових кордонів
голова

PKWN

Едвард Осубка-Моравський і голова Ради народних комісарів

Української РСР Микита Хрущов 9 вересня

1944 р. у Любліні підписали договір

про «евакуацію» українців з Польщі до УРСР та поляків з УРСР. Переселення
мало бути добровільне, з забороною застосування як безпосереднього, так
і посереднього тиску. Проте на ділі в ході переселення українців, яке мало
розпочатися

15

жовтня

1944

р. і завершитися

1

лютого 1946-го, супроти

автохтонного українського населення широко застосовувалися силові методи,

а тому найвідповіднішим окресленням цієї акції буде термін «депортація».
Оскільки

принцип

добровільности

не

дав

очікуваного

результату,

дію

договору кілька разів продовжували додатковими протоколами, а на допомогу

переселенчим комісіям скеровано кілька дивізій польської армії. Військо,
загони польського збройного підп~лля і місцеві банди терором і вогнем

змушували українське населення покидати рідні землі2. Для УГКЦ це озна
чало поступову втрату на цих теренах своїх еклезіяльних структур, клиру і
вірних.

Внаслідок

зміни

державного

кордону

Перемиська

єпархія

була

територіально розділена: менша частина парафій з осідком єпископського
престолу
1

Див.:Советский Союз
сква

2

містом Перемишль опинилися під владою Польської держави.

-

Народная Польша,

1944-1974: Документь1

и материаль1. Мо-

1974.

Докладніше див.: EugeniuszMisilo.

kidoUSRR,

т.

Repatriacjaczydeportacja. Przesied/enieUkraincowzPols
1. Warszawa 1996; т. 2. Warszawa 1999.
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За даними єпископської консисторії в Перемишлі, станом на січень

1946

р. з довоєнних

залишився

21

деканатів та 640 парафій у межах Польщі
223 парафії-з. Нерозділеною залишилася виділена
1934 р. Апостольська адміністрація Лемківщини.

45

деканат і

з Перемиської єпархії у

За новим адміністративним поділом греко-юполицькі парафії увійшли до
складу Краківського (повіти Новий Санч, Новий Тарг), Люблінського (повіти
Грубешів, Томашів Любельський) і Ряшівського воєводства (повіти Березів,

Горлиці, Ряшів, Коросно, Ланьцут, Лісько, Любачів, Переворськ, Перемишль,
Сянік, Ярослав, Ясло ).

1. Знищення

адміністративних структур Церкви

Арешт і депортація перемиських владик

У

1939-1941

роках тою частиною Перемиської єпархії, що була під ра

дянською окупацією, управляв сам єп. Йосафат Коциловський у Перемишлі,
а частиною, що була окупована німцями

-

генеральний вікарій єп. Григорій

Лакота у Ярославі. Натомість у нових реаліях обидва єпископи опинились
на території Польщі. І під час формування «Ініціятивної групи», і на момент

скликання Львівського «собору» вони продовжували здійснювати своє архи
пастирське служіння в Перемишлі.
У ході приготувань до арешту греко-католицького єпископату в УРСР

органи НКВС побоювалися, що коли єп. Коциловський залишиться на волі,
Ватикан може доручити йому опіку над усіма вірними Галицької митрополії,
в тому числі і в СРСР. Тим-то на початку квітня

1945

р. нарком держбезпеки

УРСР Сергій Савченко просив у наркома держбезпеки СРСР Всеволода

Меркулова санкцію на арешт владики Йосафата4 • У своїй відповіді Меркулов
наголошував, що «арешт Коциловського в Перемишлі, на території Польщі,
небажаний», але висловив думку, щоб у разі потреби цей арешт «був прове

дений польськими органами держбезпеки» 5 • Комуністична влада Польщі, з
огляду на напружену внутрішньополітичну ситуацію і небажаність конфлікту
з Католицькою Церк~ою, на такий крок поки що не зважувалася. Для неї важ

ливіше було остаточне розв'язання так званої «української проблеми», тобто

виселення всіх українців з їх етнічних земель у межах Польщі. Та незважаючи
на сильний тиск з боку адміністрації і силових структур, українське населення
відмовлялося добровільно покидати свою землю, і від січня

1945

р. пересе

ленча акція практично припинилася. У вересні того ж року (після підписання
додаткових протоколів) вона була відновлена, вже із залученням трьох дивізії
Війська Польського, і набрала ще більшого розмаху.
3

4

5

АРР, ф.

ABGK, спр. 4790, арк. 469-487. Список укладений 26.1.1946 на вимогу
11.1.1946.

Міністерства публічної адміністрації від
Ліквідація УГКЦ (1939-1946), т. 1, с. 462.

Там же, с. 525.
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_;.

На перемиського владику влада чинила постійний тиск, щоб він підтримав

цю акцію своїм авторитетом. Це була головна причина, чому

21 вересня 1945 р.

єп. Йосафат Коциловський був заарештований разом із парохом катедральної
парафії о. Василем Гриником та

16

відомими українцями з Перемишля.

Єпископа примушували написати заяву про добровільне переселення в УРСР

і підтримати депортацію в цілому. Приводом для арешту стало обвинувачення
в тому, що

7 липня 1943 р.

він відправив службу Божу для добровольців дивізії

«Галичина». Чотири місяці владику утримували під слідством у слідчому

ізоляторі Ряшівського

WUBP.

Після цього

17

січня

1946

р. в рамках приготу

вань до «собору» в УРСР перемиський ординарій разом з о. Василем Грини
ком був перевезений із Ряшева до прикордонної станції Медика, а

18 січня -

на

територію УРСР, до Мостиськ по інший бік кордону. Тут під час інтенсивних
розмов представник органів безпеки безуспішно намага~ся вмовити єп. Коци

ловського приєднатися до «Ініціятивної групи». «В Мостиськах, крім узнання
патр. Олексія, пробовано погляди наші на співпрацю Церкви з державою,
яка, на їх думку, має полягати у повному послусі і підпорядкуванні Церкви
державі. Преосвященний, маючи зі собою св. Письмо, на підставі Листа св.
Павла до Римлян, гл. ХІІІ, доказували, що державна влада має бути слугою
Божим і щойно така може жадати послуху і співпраці від Церкви у світських

справах, а в релігійних держава має повинуватись Церкві».

24

січня

1946

р.

міністр держбезпеки УРСР Савченко дав дрогобицькому НКВС розпоряджен

ня під посиленим конвоєм доставити єп. Коциловського до Києва6, однак того
самого дня єпископа і о. Гриника звільнено. Головною причиною такого не

сподіваною кроку було, мабуть, наближення виборів до Верховної Ради СРСР

(10

лютого

1946 р.),

а відносна свобода заарештованих під час перебування в

УРСР (на Водохреща єпископові дозволили відправити в Мостиськах службу

Божу), була елементом пропагандистської передвиборчої кампанії.

Категорична відмова перемиського владики брати участь у «соборі»,
гарячий час виборів та інтенсивної підготовки до «собору»

-

ось ті обставини,

які не дозволяли «поки що» відправити єпископа до таборів. У влади було
надто мало часу, щоб підготувати обвинувачення і провести відповідну
пропаганду серед мас. Та єп. Коциловському не судилося довго залиш_атися

на вол~ранці

26 червня 1946 р. кількасот солдатів 28 полку піхоти WP та

співробітники UВР оточили єпископську палату в Перемишлі (пл. Чацького
З); сусідні вулиці та площу перекрито щільним кордоном війська й міліції.
Офіцери цілий день переконували владику покинути палати, при чому солдати
застосували до нього й силові методи. Не дочекавшись «добровільної» згоди,

приблизно о

18

год. вечора владику силою винесли з палат і вантажівкою

доставили до прикордонної станції Медика, де його вже чекав автомобіль.
Разом з єпископом поїхали канцлер о. Микола Грицеляк, племінник єпископа
6

Ліквідація УГКЦ (1939-1946), т. 2, с. 491
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Лев Подляшецький, канцелярист Едуард Подідинський та служник Синюх,
але їх завернули назад у Перемишль. Невдовзі після перетину кордону

липня

1946

р.

- 2

єп. Коциловський був заарештований і доправлений до

-

Лук'янівської слідчої тюрми МДБ УРСР у Києві7. Де перебував владика у
період з

26

червня до

2 липня,

невідомо. Можна припускати, що в цей час із

ними вели переговори, пропонуючи йому якісь посади в РПЦ.
На другий день після депортації правлячого архиєрея,

27

червня

1946

р., солдати та співробітників РUВР силою вивели з будинків капітули на вул.
Шевченка

1 і заарештували єп. Григорія Лакоту, крилошан о. Романа Решетила,

о.

Кузича,

Івана

о.

Миколу

Грицеляка

та

священика

Станиславівської

єпархії о. Василя Козловського. Усіх їх доставлено на залізничну станцію
Перемишль-Бакончичі, де вони провели ніч і звідки, після оформлення на них
переселенчих документів (від добровільного переселення всі відмовилися),
вони були примусово депортовані до УРСР і

29

червня

1946

р. прибули у м.

Львів. де зареєструвалися в органах влади й через три дні були направлені

на постійне місце проживання у Винниківський р-н Львівської обл. 8 Одначе
в силу обставин єп. Лакота і о. Кузич поселилися в с. Збоїща коло Львова
на вул. Сталіна

19

(тепер м. Львів, вул. Збоїща

27),

де ними заопікувалися

монахи-редемптористи; о. Грицеляк поселився у Львові, а о. Решетило
у с. Козельники поблизу Львова. Саме проживання без прописки стало

-

формальною підставою для їх арешту З серпня

1946 р.

Після арешту владика Григорій Лакота, о. Микола Грицеляк, о. Іван

Кузич і о. Роман Решетило утримувались у Львівській слідчій тюрмі МДБ на
Лонцького. Та невдовзі,

14 серпня 1946 р.,

слідство у їх справі передали в 2-е

управління МДБ УРСР і всіх заарештованих етапували до Києва.

21-22 серпня

слідчий, начальник 5-го відділення слідчої частини МДБ УРСР кап. Майоров
пред' явив їм усім ідентичне звинувачення в тому, що вони «протягом багатьох
років активно реалізовували антирадянську політику Ватикану», а також

провадили «велику націоналістичну роботу, спрямовану на створення т.зв.
Самостійної України».

13

січня

1947 р.

справи єп. Коциловського, єп. Лакоти

й оо. Кузича, Грицелйка й Решетила об'єднали в одну, яка вже

15 лютого була

передана на·розгляд Військового трибуналу Українського округу.

Судо~ слухання почалося 19 лютого 1947 р. о 12.15 год і тривало три
дні

-

без участи адвоката й виклику свідків 9 • І хоча жоден з обвинувачених

винним себе не визнав

-

мало того, всі вони звертали увагу на те, що не є гро

мадянами СРСР і не можуть бути покарані за «антирадянську» діяльність 10 ,
7

Матеріяли про арешт єп. Коциловського та слідство у його справі див. ут. 2, док. 37/1-

27.
Матеріяли про арешт єп. Лакоти, оо. Кузича, Грицеляка та Решетила див. ут. 2, док.

8

38-41.
9

10

ГДА СБУ, ф.

06, спр. 26310.
З п' ятьох підсудних тільки єп. Лакота був визнаний у ході слідства громадянином
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-усіх їх засуджено за сумнозвісною статгею

54 КК УРСР: єп. Коциловського
- за ст. 54-1«а» і 54-11 до 1О років ВТТ, єп. Лакоту - за ст. 54-4 і 54-11 до 8
років ВТТ, о. Грицеляка і о. Кузича - за тими самими статтями до 6 років ВТТ,
а о. Решетила - до 4 років ВТТ 11 •
Після депортації в УРСР перемиських владик та частини членів капітули,
Перемиська єпархія на території Польщі залишилася без канонічної опіки.
Не сподівавшись такої ситуації, єп. Коциловський не призначив додаткових
генеральних

вікаріїв,

які

могли

б

тимчасово

управляти

єпархіяльними

структурами в нових реаліях. Правда, ще раніше, на час воєнних дій, він

наділив деканів особливими повноваженнями, . ~()І<рема, в разі потреби,
самостійно провадити парафіями свого деканату, по змозі якнайшвидше

інформуючи про свої рішення єпископський ординаріят 12 • Цими надзвичай
ними правами декани користувалися насамперед у вигrадку відсутности ко
мунікації з єпископом, тобто підчас фронтових боїв та після того, як частина

єпархії опинилася по другий бік кордону від єпископського осідку.
Треба зауважити, що на території Польщі залишилося ще троє членів
капітули: кустос о. Василь Пинило (був хворий) та соборні крилошани о.
Василь Гриник (переховувався) і о. Микола Денько (перебував на лікуванні
у Кракові), проте з незалежних від них причин ці крилошани не змогли

зібратися й обрати одного з-поміж себе капітульним вікарієм. Відтак,
грудня

1946 р.

1О

папа Пій ХІІ призначив примаса й кардинала Авrуста Гльонда

спеціяльним делегатом для вірних східних обрядів (візантійська-українського
та вірменського) в Польщі, а Конгрегація у справах Східної Церкви наділила
Польщі (див. ГДА СБУ, ф.
11

6,

спр.

26310, т. 1, арк. 121,141,200).
1947 р. єп. Коциловському виповнився 71 рік, єп.
Грицеляку - 56 років, о. Решетилу - 67 років. Під

Треба зауважити, що станом на
Лакоті

- 64

роки, канцлеру о.

час слідства з йоrо частими нічними допитами й повсякчасними приниженнями

всі вони

-

літні, недужі люди

-

мали проблеми із здоров'ям. Особливо погіршився

стан здоров'я єп. Коциловського, в якоrо тюремний лікар діяrностував «хронічний
катар товстих і тонких кишок, глибоке виснаження організму, недокрів'я»; їжу він
міr заживати тільки в перетертому й рідкому вигляді, переміщуватися міr тільки

зі сторонньою допомогою. Практично весь період слідства єпископ перебував у

тюремній лікарні №

l

УМВС м. Києва. Так само тяжко хворий був і о. Решетило, який

мав-,с,rостре запалення вени та лімфатичних протоків лівого стегна й артеріосклероз».

Лаконічні довідки та рапорти з матеріялів справи показують, що коли б не сумлінна й
відповідальна позиція фельдшера Лук'янівської тюрми мол. лейтенанта Крюкової та
лікаря лейтенанта Чурілової, єп. Коциловський та о. Решетило померли б ще підчас
слідства (див. т. 2, док. 37/10 (с. 135) і док. 41/10-11).
12 Про таке своє розпорядження владика Коциловський згадує декреті про номінацію
о. Володимира Бозюка на завідателя Лютовиськоrо д-ту від 17.11.1945 (див. док. 131),
хоча самого документу ще не віднайдено. Окремі пункти цьоrо розпорядження цитує

яворівський декан о. Матвій Мокрівський у листі до архиєп. Сліпого від 28.І.1945

(ЦДІАЛ, ф.
надавав

спр.

163, арк. 74).

і деяким іншим

священикам

201,

оп.

lp,

Особливі повноваження єп. Коциловський
(о.

Мищишин).
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Мирослав

Ріпецький,

о.

Мирослав

кардинала усіма своїми правами для здійснення архипастирських функцій

щодо клиру і пастви УГКЦ на території Польської держави 13 •
У свою чергу кардинал Гльонд

1

квітня

1947

р. іменував о. Василя

Гриника генеральним вікарієм для Перемиської єпархії, а

2 квітня -

о. Андрія

Злупка генеральним вікарієм для Апостольської адміністрації Лемківщини.
Отцю Злупко ві, з огляду на поганий стан здоров' я, він відразу ж призначив
двох помічників в особі о. Володимира Гайдукевича, пароха в с. Крива, і о.

Павла Шуфлята, пароха в с. Маластів Горлицького пов. У зв' язку з початком
акції «Вісла»

(27

квітня

1947

р.) усі вище названі священики разом із

парафіянами були змушені покинути підпорядковані їх юрисдикції території,
а в нових умовах розпорошення українців

-

греко-католиків по північних і

західних теренах Польщі їхні повноваження як генеральних вікаріїв так і не
були поновлені.
Останні роки існування Апостольської адміністрації Лемківщини
Апостольським адміністратором Лемківщини з
ресень

1945

р. був о. Олександр Малиновський.

24

5

лютого

липня

1941
1944 рр.

р. по ве
о. Мали

новський іменував на цю посаду (на Буківський, Сяніцький, Динівський, Ри
манівський і Короснянський деканати) о. Степана Ядловського, пароха у с.
Поляни Суровичні Сяніцького повіту.

20

березня

1945

р., під час перебування у Вороблику, о. Малиновський

скликав соборчик духовенства, а наступного дня,

21

березня, апостольський

адміністратор заснував капітулу 1 4.
Рівно через рік після призначеня генеральним вікарієм о. Степана
Ядловського,

24

липня

1945

р., адміністратор ААЛ, у зв' язку з посиленою

депортацією людности й на випадкок свого арешту та виселення в УРСР,

іменував ще двох генеральних вікаріїв в особі о. Андрія Злупка, завідателя в
с. Гладишів Горлицького повіту, і о. Івана Підгарбія, завідателя в с. Вільхівці

Сяніцького повіту. Отець Підгарбій у листопаді

1945

р. був змушений

погодитись на виселення і разом з частиною своїх парафіян був вивезений
в УРСР, тоді як о. Злупко залишився на терит~ії Польщі і в дуже складних
умовах майже два роки управляв довіреною йому Адміністрацією 1 5.

2 квітня 1947 р.

кардинал А. Гльонд іменував о. Андрія Злупка генераль

ним вікарієм для Апостольської адміністрації Лемківщини і, як уже зазнача
лося, з огляду на стан його здоров'я призначив йому для допомоги двох по

мічників: о. Володимира Гайдукевича і о. Павла Шуфлята.

8

червня

1947 р.

у

рамках акції «Вісла» о. Злупко був виселений із с. Гладишів Горлицького пов.
13

Євген Місило. Греко-Католицька Церква у Польщі (1944-1947) // Варшавські

українознавчі записки, зош.

1. Варшава 1989, с. 216.

АРР, AAL, спр. 50,.арк. 130.
15 Див.: Степан Дзюбина. І стверди діЩJ рук наших. Спогади. Варшава 1995, с. 82.
14

87

у с. Сулув Міліцького пов., Вроцлавського воєв., тобто покинув територію

Лемківщини, на якій він міг канонічно діяти як генеральний вікарій. У нових
реаліях його повноваження втратили канонічну силу і ніколи вже не були
поновлені.
Апостольський

(ймовірно,

адміністратор о. Малиновський у вересні 1945 р.
16 вересня) через загрозу арешту й депортації в УРСР за допомогою

українського

підпілля

виїхав

із

Сянока

на

територію

Чехословаччини.

Перейшовши кордон в околиці села Зиндранова, він вже у грудні
опинився у Баварії. У звіті ОУН за

що українці з Сянока дістали час

1945 р.
30 серпня - 25 вересня 1945 р. зазначається,
до 16 вересня 1945 р., щоб покинути місто

і це стосувалося також і адміністратора о. Малиновського, «який заявив, що

-

не виїде без попереднього порозуміння з Римом, тоді йому сказав міліцист,

що коли не виїде, то взагалі може не порозумітися» 16 ••Курія Апостольської
адміністрації Лемківщини закінчила свою діяльність

15

вересня

1945

р.

Репресії польської влади, армії та польського збройного підпілля проти
греко-католицького духовенства

(1939-1956)

Переслідування напередодні та на початку Другої світової війни
Протягом 20-літнього міжвоєнного періоду влада П Речі Посполитої
так і не спромоглася виробити адекватну політику мирного співжиття з

українською меншиною 17 • Наслідком дедалі більшого напруження у відноси
нах з українцями стали репресії проти української інтелігенції, в тому числі
й греко-католицького духовенства. Розгалужена польська агентура готувала

списки активних українських душпастирів, які опинялися під пильним оком
поліції та місцевих польських активістів. З будь-якої причини

-

часто за фаль

шивим доносом або внаслідок суперечки з місцевими вчителями-поляками

священика арештовували й довгі місяці утримували під слідством. Головні

-

закиди на адресу греко-католицького духовенства

-

це «українізація» метрич

них книг і виголошування шrгріотичних проповідей антипольського змісту.
Здебільшого справи закінчувались на етапі слідства або ж священика виправ

довував суд. Бували, однак, і присуди ш:і1бавлення волі.
Більшість заарештованих після слідства були направлені з повітових

слідчих тюрем до концтабору в Березі Картузькій 18 • Часто до заарештованих

34. Торонто-Львів 2001, с. 291. Пор.: Степан Венгринович.
- Аделаїда 1990, с. 20-21; Ірина Тимочко-Камінська.
Моя одисея. Варшава 2005, с. 130-132.
17 Докладніше див.: RyszardTorzecki. KwestiaukrainskawPolscewlatach 1923-1929. Krak6w
1989; його ж. PolacyiUkraincy. Sprawaukrainskaw czasie П wojny swiatowej па terenie П
Rzeczypospolitej. Warszawa 1993.
18 У 1934 роців приміщеннях колишнього католицького монастиря в містечку

16

Див.: Літопис УПА, т.

Добровільно. Спогади, Мельбурн

Береза Картузька (тепер м. Береза в Білорусі) з наказу президента Польщі Ігнатія

88

застосовували фізичне і психічне насильство, особливо в таборі в Березі (саме
внаслідок важкого побиття в таборі розхворівся і невдовзі помер о. Антін По
горецький).

Скільки всього священиків з Перемиської єпархії і Апостольської

адміністрації Лемківщини було заарештовано напередодні і в перших днях
Другої світової війни

-

достеменно невідомо, бо ж це питання досі належним

чином не досліджене. Поки що вдалося встановити, що тільки в

було ув' язнена щонайменше

31

священика Перемиської єпархії і

1939 р.
26 із них

відправлено до концтабору в Березі Картузькій.

Тероризування духовенства польським збройшім підпіллям
Відразу після розгрому польської армії німецькими і радянськими
військами поляки почали створювати нові структури опору: політичні

-

у

Лондоні, збройні (підпільні)- на окупованих територіях. Їх політична позиція
щодо українців у новій ситуації суттєво не змінилася 19 • Репресивні функції
довоєнної Польської держави перебрали різного роду підпільні організації.
Згідно з архівними даними, вже восени

1939

на греко-католицьких священиків: наприклад,

р. відбувалися збройні напади

3 листопада місцевою

боївкою

польського підпілля був побитий і пограбований о. Теофіл Калинич, парох
у с. Тарнавка Переворського пов. (Лежайський д-т). Першою смертельною

жертвою польського збройного підпілля навесні

1940 р. став о. Ярослав Щирба,
1942 р. збройні напади

парох ус. Шкляри Сяніцького пов. (ААЛ). До кінця

Мосціцького був створ1:ний табір для позасудового інтернування противників
правлячого режиму. Цей концтабір, депанували дуже важкі умови утримання
в'язнів, проіснував до перших днів вересня

1939 р. Докладніше див.: PiotrSiekanowicz.

Ob6zodosobnieniawBerezieKartuskiej 1934-39. Warszawa 1991.
19Докладніше

див.:Ryszard Torzecki.Kontakty polsko-ukrainskie па tle problemu
ukrainskiego w polityce polskiego rzadu emigracyjnego і podziemia (1939-1944) // Dzieje
najnowsze 1-2 (1981) 324-327; Ярослав Пеленський. Україна в польській опозиційній
публіцистиці// Подляський Казімєж. Білоруси-литовці-українці: наші вороги - чи
брати? Мюнхен 1986, c.l7;Czeslaw Partacz. Kwestia ukrainska w polityce polskiego rzadu
па uchodzstwie і jego ekspozytur w Кraju 1939-1945. Koszalin 2001; його ж, Problem
ukrainski w polityce polskiego rzadu па uchodstwie і polskiego podziemnogo w latach
1939-1945 // Polska-~aina: trudne pytania. Materialy miedzynarodowego seminarium
,,Stosunky polsko-ukrainslie w latach П swiatowej': Warszawa, 8-1 О pazdziernika 1998 / ред.
R. Nedzielko.-' Warszawa, 1999, т. 4, с. 115-129; Leonid Zaszkilniak. Problem ukrainski w
polityce polskiego rzadu emigracyjnego і polskiego podziemia w latach 1939-1945 // Там
само, с. 129-147; Іван Шишкін. Українське питання в політиці польського емігра
ційного уряду на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.)// Збірник
навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Во
линського державного університету ім. Лесі Українки, вип.

7. Луцьк 2002, с. 134-138;

його ж. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля

(1939-1945):

історіографія проблеми// Наукові записки Національного університету

"Острозька академія": Історичні науки, вип.12. Острог
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2008, с. 264-281.

_;

на греко-католицьке духовенство траплялися ще відносно рідко. Відомо про

п'ять таких випадків: три в Лежайському д-ті і по одному в Мостиському та
Риманівському, внаслідок яких загинуло двоє священиків (о. Ярослав Щирба

-9/J0.IV1940, о. Степан Кулинич-19. Vl942) і ще двоє постраждали.
З
весни
1943 р. кількість і жорстокість нападів польського
збройного підпілля та цивільних грабіжницьких банд різко збільшується.
Найзагроженішими стають священики в західних деканатах Перемиської
єпархії, де греко-католицькі парафії часто були островами серед польської

більшости. Наприклад, у Сінявському деканаті документально зареєстровано

9

збройних нападів, у Лежайському і Чесанівському

р. відомо щонайменше про
яких троє

священиків

Дмитро Німилович
поранений і

16

-

31

-

по

8.

Усього в

1943

збройний напад на приходства, в результаті

загинуло

(о.

Мирон

Колтунюк

- 28. Vll.1943,

о.

8/9.ІХ1943 і о. Степан Шалаш -.7.ХІ.1943), один був

постраждало фізично; крім того, майже всіх їх пограбовано.

Деякі священики кілька разів ставали жертвами насильства, як-от о. Теофіл
Калинич, о. Роман Павлик, о. Іларіон Куціль, о. Степан Якимець. В згаданих
трьох деканатах уже в

1943

р. майже всі священики постійно переховувалися,

тобто не ночували або й зовсім не жили в парафіяльних будинках, а деякі на
тривалий час залишали свої парафії, розуміючи, що коли не виїдуть

-

заги

нуть.

З кожним днем дії нападників ставали дедалі жорстокішими. Спочатку

-

як видається

-

напади здійснювалися задля пограбування, залякування,

примушування до виїзду з парафії. Натомість з кінця 1943-го й по

1945

р.

головною метою, здебільшого, стає вбивство священика. Згодом, із західних
деканатів терор поширюється на цілу єпархію. Наприклад, якщо в

1943

р.

напади зареєстровано у 7-ох деканатах (в тому числі у двох деканатах ААЛ),
то в

1944

р. зафіксовано щонайменше
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напади в 16-ох деканатах (в тому

числі у п'ятьох деканатах ААЛ), в яких потерпіло
родин. Від рук польського збройного підпілля в

12 священиків і 17 членів їх
1944 р. загинули о. Ілля Федевич

29.111.1944, о. Микола Добрянський-Нісевич
о. Михайло Гайдук - 12. Vll.1944, о. Богдан Семків - 18. Vll.1944,
о. Григорій Сивак - 1944, о. Микола Головач - 22. Vll.1944, о. Мирон Мацн;ж
- 28.VJJ.lЩ о. Володимир Ридош - 28.VJL1944, о. Євген Каленський- VIII
Vlll.1944, о. Микола Ліськевич - 4. Vlll.1944, о. Тадей Камінський - 5. VJll.1944,

- 26.111.1944,
- 26. Vl.1944,

о. Ярослав Кнейчук -

а також двоє чоловік із священичої прислуги. П'ятеро священиків внаслідок
жахливих переживань розхворілися нервово. Багато священиків, особливо з
Лежайського, Сінявського, Чесанівського, Ярославського (Перемиська єпар

хія) і Динівського, Короснянського (ААЛ) деканатів, рятуючись від смерти,
покинули свої парафії, оселившись у селах поблизу Перемишля та далі на

схід. Водночас, починаючи з січня

1944

р. кількадесять священиків з Львів

ської архиєпархії, Станиславівської та східних частин Перемиської єпархії,
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що втікали перед наступом радянської армії, опинилися в західних деканатах
Перемиської єпархії і на території ААЛ. Саме в цей період відбуваються часті
зміни душпастирів на парафіях.
У

1945

році терор в українських селах дедалі дужчав. Нова влада з

допомогою підрозділів НКВС, з одного боку, і польського підпілля та місцевого

польського населення, з другого, чинила дедалі сильніший тиск на українське
населення з метою змусити його до виїзду в УРСР. Небажання покидати рідну

землю призводило до конфліктів із польським населенням і підпільними

організаціями. Терористичні напади, грабежі і вбивства мали викликати
психоз страху і прискорити «очищення» Закерзоння від украї~ської людности.
Від початку

1945 р. польським підпільним організаціям «допомагали» в цьому
- Громадянська міліція, Уряд

терорі й нові органи нової польської влади

безпеки і армія 20 • Жертвами розправ стала значна частина української інте
лігенції. Втім, більшість представників інтелігенції ще перед наближенням

фронту в

1944 р.,

рятуючись від комуністичних репресій, виїхали на Захід або

скористалися з можливости «евакуюватися» в Радянську Україну. Саме тому в

українських селах Закерзоння провідною культурною й національною силою
залишилися священики, що мали обов' язок не покидати своїх парафій. І тепер

саме проти них було спрямоване головне вістря терору. У грабунках і побит
тях чимраз частіше брало участь Військо Польське. В

1945 р. зареєстровано
37 нападів польського підпілля, в яких постраждало близько 36 священиків.
11 греко-католицьких священиків загинуло: о. Лев Согор - 15.ІІ 1945, о. Ана
толій Сембратович - 23.ІІ.1945, о. Петро Волянович - 3.IIL1945, о. Володи
мир Лемцьо - 3.I/Ll945, о. Іван Сорокевич - 3.ІІІ.1945, о. Іван Дем'янчик б.ІІІ І 945, о. Степан Конкольовський - б.ІІІ. І 945, о. Олексій Білик - l l .IV.1945,
о. Микола Плахта - 22.IV.1945, о. Петро Войтович - 6. V.1945 21, о. Ростислав
Шумило - 11112. VIII.1945. Загинуло також 13 осіб близької священичої рідні
(семеро дружин священиків, четверо дітей, одна сестра і одна мати; двоє дітей
поранено пострілами), вісьмох душпастирів побито. Священнослужителів,
які

опиралися

арештовували

.

проти

.,

депортації

своїх
..,

парафіян

.в

Радянську

Україну,

..

1тримали за гратами щонаименше до к~нця переселенчо1

...

акцн в

селі (наприклад, заарештовано о. Михайла Вергуна, о. Павла Гамівку, о. Петра

Саноцького, з~ідателя парафії Тисова, який вимагав додержувати принципу
1946 році зареєстровано щонайменше 4

добровільности переселення). У

збройні напади польського підпілля 22 •
Отже, за

1939-1946

рр.

сталося біля

110

актів терору польського

збройного підпілля проти F~ко-католицького духовенства, в результаті яких

20
21
22

Пор. випадок о. С. Копистянського.
Разом з о. П. Войтовичом 6.V1945 загинув його син-семінарист Ярослав.
Побито й пограбовано о. Степана Граба, о. Антона Щепанськоrо, о. Івана СQболя, о.

Михайла Гробельського.

·
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потерпіло близько

священиків. Загинуло

90

їх найближчої рідні, а ще принаймні

2

28

душпастирів 23 та

23

особи з

особи були поранені пострілами.

15

священиків були побиті або поранені.
Наскільки нам вдалося встановити, один греко-католицький священик
о. Роман Крушинський, парох у с. Бунів Яворівського р-ну

від рук українського підпілля

(22.IV.1944).

-

-

загинув, мабуть,

Перевірити і остаточно підтверди

ти таку версію його убивства виявилося дуже складно (і до кінця неможливо)
через відсутність архівних документів і живих свідків убивства.
Тут варто зазначити, що основне джерело інформації про репресії поль
ського збройного підпілля проти греко-католицького :духовенства,

-

це звіти й

повідомлення самих священиків, надіслані до єпископської консисторії в Пе

ремишлі, що зберігаються, здебільшого, в Державному архіві у Перемишлі.
З західної частини єпархії, яка від вересня
звіти надходили до

24

червня

1946

1944 р.

нале)іала до Польщі, такі

р. (з арештом єпископів і крилошан кон

систорія перестала існувати), і збереглося їх досить багато. Крім того під час
довголітніх пошуків автор зміг отримати, переважно від священичих родин,
ще деякі документи, що доповнюють архівні матеріяли. Значно важче оцінити
ситуацію в східній частині Перемиської єпархії, що опинилася в УРСР. Лис

тування починаючи з осені

1944 обірвалося,

і до Перемишля надійшло, судя

чи з усього, лише кілька звітів та листів від поодиноких священиків. Тим-то
представлена нами картина репресій далеко не повна. Можливо, деканальна
і парафіяльна кореспонденція надходила до генеральних вікаріїв о. Михайла

Мельника і о. Миколи Панаса, однак в українських архівах її поки що не від
найдено.

Загинули від рук польського війська

Як уже зазначалося,

9 вересня 1944 р.

в Любліні був підписаний договір

між комуністичними урядами «народної Польщі» та Радянської України

про добровільний обмін населенням. З огляду на те, що серед українців
добровольців, навіть попри потужний адміністративний тиск нової влади,

виявилося небагато, з лютого

1945

р. польське збройне підпілля, а від

вересня :І 945 р. також і польська влада стали широко застосувати силові
методи примусу24. Саме у вересні 1945 р.до акції переселення було залучене
Військо

Польське,

дії

якого

відначалося

надзвичайною

брутальністю.

Погроми, убивства, побиття, знущання стали щоденним явищем 25 • Під час
23

У деяких публікаціях помилково стверджують, що

28 серпня 1944 р. разом з о. Во-

лодимиром Ридошем і о. Миколою Мацюком загинув о. Петро Саноцький, священик

Перемиської єпархії. Насправді він загинув пізніше (в СРСР), а того дня був убитий
д-р Петро Саноцький - богослов і правник.
24 Див.: EugeniuszMisHo. Repatriacjaczydeportacja. PrzesiedlenieUkrain.c6wzPolskidoUSRR, т.

2. Warszawa 1999, с.11-14.
25

Наприклад, масові вбивства українців мали місце в селах Гораєць Чесанівського
повіту, Завадка Морохівська Сяніцького повіту, Люблинець Старий та Люблинець
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пацифікації українських 1:іл польським військом потерпіло й багато священи

ків, а в с. Карликів Сяноцького пов. разом з парафіянами загинув о. Олексій
Малярчик і його сім' я. Таким способом до червня

товано понад

480 тис. українців.

1946 р. до УРСР було депор

Церковне майно і майно населення грабували

або знищували. Після цього масового виселення до УРСР на території Польщі

залишилося близько
Усього в

150 тис.

1946 р.

українців 26 •

під час переселення українського населення до УРСР від

рук солдатів польської армії загинуло троє священиків: о. Орест Венгринович

- 6.IV.1946, о. Володимир
Малярчик - 24/25.1.1946;

Костишин

- 21.IV.1946 і згаданий уже о. Олексій
13 священиків зазнали важких по

щонайменше

боїв. Крім того в ході боротьби польсько-радянських військових загонів з
українським збройним підпіллям загинуло двоє священиків: о. Василь Гучка
і о. Володимир Кмицикевич

- 27.VIII.1944

-

З.ІХ.1944. Нарешті, на тери

торії Польщі загинули два греко-католицькі священики, пов'язані з україн

ським збройним підпіллям: о. Адам Слюсарчик - 19.ІХ.1947 (підчас ліквідації
бункера, в якому він переховувався разом з повстанцями) і о. Василь Шев
чук (розстріляний 13.ІХ.1948 у тюрмі за вироком військового суду). Також у
ряшівській тюрмі 24.ІІІ.1945 був страчений за вироком суду (найпевніше, за

співпрацю з українським підпіллям) семінарист Петро Кунцьо.
Заарештовані

Від кінця

р. польська служба безпеки проводила масові арешти

1944

української інтелігенції й узагалі всіх, кого підозрювано у співпраці з україн
ським визвольним рухом.· Арешти й тюремне ув' язнення були також засобом
примусу до складання заяв на виїзд в УРСР. У

щонайменше
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1945-1946

рр. заарештовано

священиків, а деяких затримували двічі або й більше разів

(о. Михайло Вергун,

о. Михайло Гащак, о. Андрій Рожак, о. Ярослав-Теодозій

Савчак, о. Йосиф Хиляк).
У

1947

році Уряд безпеки і Військо Польське продовжували арешти

греко-католицьких ~вящеників. Кілька місяців у тюрмах Ярослава та Ряшева

відбув о. Андрій Рожак. Крім того в Ряшеві були ув'язнені о. Теодор Марків
і о. Петро Мазяр; в Томашеві Любельському

- о. Юрій Менцінський і о. Ми
кола Заяць (звідти в липні 1947 р. їх перевезено ;о Явожна27); в Ярославі і
Новий Чесанівського повіту, Малковичі Перемиського повіту, Терка Ліськоrо повіту,
Павлокома Березівського повіту,

повіту, Добра, Дібча

-

- Перемиського
104, 212-214, 258-263,

Бахів, Березка, Скопів, Кривча

Ярославського повіту та ін .. Пор. док.

294.
26

Докладніше див.: EugeniuszMisilo. Repatriacjaczydeportacja. Przesiedlenie Ukraiilcowz
Polskido USRR, т. 1. Warszawa 1996; т. 2. Warszawa 1999.

27

Централізований табір праці, створений Міністерством rромадскої безпеки
комуністичної Польщі на місці філії нацистського концтабору Аушвіц у 1945-1949
рр. У цьому таборі опинилоси багато українців, звинувачуваних у зв'язках із ОУН/
УПА, серед яких було чимало греко-католицьких священиків.
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Томашеві Любельському

-

о. Олексій Колянковський (згодом перевезений до

Явожна); в Перемишлі і Віснічу

-

о. Василь Червінчак (до

1948); в

Горлицях -

о. Йосиф Хиляк. Під час акції «Вісла» заарештовано і запроторено до концта
бору в Явожні ще 19-ох священиків (крім трьох вищезгаданих). Один із них, о.
Юліян Криницький, помер у таборі

31

липня

1948 р., двоє (о. Євген Хиляк і о.

Володимир Бозюк) були звільнені по чотирьох місяцях ув'язнення, а шестеро

під закидом співпраці з українським підпіллям

8 січня 1948-ro були перевезені
- до м. rрудзьондз.
Один з них був засуджений і загинув у тюрмі (о. Олексій Колянковський 27.VII.1953). Всі інші перебували в таборі до кінця 1948 р.

до слідчої тюрми на вул. Монтелюпіх у Кракові, згодом

У слідчих арештах і в'язницях священики зазнавали різноманітних
тортур і знущань. Від квітня до липня

1947

р. заарештовано ще вісьмох

священиків, яких передано НКВС. Після вивезення !} УРСР вони були
засуджені й опинилися на Сибіру.
Де11кі священики, що уникнули арешту, перед або під час акції «Вісла»
переїхали на західні, так звані «відзискані землі» Польщі. Там вони влаштува

лися на парафіях латинського обряду або капеляніях римо-католицьких
монахинь (крім о. М. Ріпецькоrо, о. М. Кузьмінськоrо, що працював на
цивільній роботі, та о. Андрія Злупка, який перебував на лікуванні). Ще
деякі працювали в околицях Кракова, Тарнова, Любліна й Варшави. Ті, що
виїхали на північні й західні землі, зустрілися з переслідуванням як з боку

Уряду безпеки, так і з боку римо-католицького духовенства. Їм не дозволяли
душпастирювати в рідному обряді серед вірних своєї Церкви. Скажімо, за

спробу душпастирської праці в Щеціні були заарештовані троє священиків,
які кілька місяців перебували в ув'язненні (о. Ярослав Гура, о. Михайло
Паславський і о. Денис Сенета).
На своїх парафіях після акції «Вісла» залишилося всього п'ятеро свяще

ників: о. Іван Височанський (с. Крампна), о. Зенон Злочовський (с. Команча),

о. Йосиф Секержинський (м. Сянік), о. Станислав Федорович (м. Ярослав) і
о. Юліян Чучкевич (м. Лісько), з яких тільки о. Злочовський відкрито прова
див душпастирську працю. Отець Федорович та о. Чучкевич (дуже хворий,
помер у квітні

1947) служили в себе вдома,.а отці Секержинський та Височан

ський відправляли в латинському обряді. ~
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Висвітлено

пропагандистські механізми впливу на свідомість українців з метою зміни
ними місця проживання та прихильного ставлення до радянської держави.

Акцентовано увагу на безпосередній ролі Москви в організації процесу
депортації.
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Hybrid policy of Moscow during the deportation of Ukrainians of Western
ethnic lands іп 1944-1946.
The article examinesthe foreign policy of the USSR towards the Ukrainian
population at the Ukrainian-Polish ethnic borderline. The propaganda mechanisms
of influence on the consciousness of Ukrainians in order to change their рІасе of
residence and favorable attitude towards the Soviet state are covered. The emphasis
is on the direct role ofMoscow in organizing the deportation process.
Keywords: deportation, Ukrainians, Zakerzon, hybridpolitics, consciousness,
propaganda.
Російська гібР.идна політика сьогодення та минулих часів є тотожною

-

поширення тотального впливу російських правлячих кіл на інші народи

непрямим шляхом, «чужими руками», наголошуючи про виключно внутрішні

справи народу та залишаючись юридично осторонь усіх процесів. Механізм
такої політики завжди зводився до одного: обиралася група активних діячів

певної нації, яким нав'язувалася думка про велич Росії та її культури і
безальтернативність іншого «союзника» в боротьбі з опонентами .. Результатом
мало

бутивстановлення

влади

обраних

маріонеток

і

повний

контроль

життєдіяльності такого народу.
«Допомога» від росіян, як правило, йшла паралельно із нав'язуванням
і поширенням «русского миру»

-

гібридного (штучного) поєднання багатьох

елементів європейських та азійських культур, релігій та історії.
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Така політика завжди і без виключення деформує самобутню культуру
народу-жертви, вносить розбрат у суспільство, загострюючи розбіжності в
поглядах, переставляє акценти з головного на другорядне, змінює розуміння

власної історії та перетворює частину населення на «гібридних провідників»
чужого в усьому «русского мира», знищує в прямому та переносному смислі

справжніх патріотів цього народу.
Не стали виключенням і події

1944--1946

рр., бо такої ж політики

дотримувався радянський керівний осередок у Москві до та під час депортації
українського населення з найзахідніших етнічних територій.

Метою статті є розгляд гібридної політики Москви щодо депортації
українського населення з т. зв. Закерзоння.

Питання депортації українців з найзахідніших етнічних територій

-

Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя розг~алося багатьма ві
тчизняними істориками. Серед них варто назвати В. Сергійчука, О. Буцько,
Ю. Сливку, В. Кіцака, Ю. Шаповала та ін. Ними було проаналізовано великий
масив архівної інформації та спогадів депортованих, висвітлено основні ас
пекти депортації та її наслідків, неодноразово підкреслювалась основна лінія

Москви

-

реалізувати заплановане будь-якими методами.

До подій, що передували тотальному зачищенню Лемківщини, Надсян
ня, Холмщини та Підляшшя від українського населення, слід віднести зор
ганізовану з Петербурга пропаганду русофільства, яке відповідало напрямку
зовнішньої політики Російської імперії

-

об'єднання східних слов'ян під скі

петром російського царя. Поширення русофільства

-

«русского миру» зразка

сер. ХІХ - поч. ХХ ·ст., що з часом переросло в москвофільство,відбувалося за
рахунок представників української інтелігенції та православного духовенства
Західної Галичини і Західної Волині шляхом залучення українців до навчання
в російських навчальних закладах та отримання постійних грошових дота
цій на свою діяльність через товариства імені М. Качковського та православні
приходи краю

[1; 2].

Під час Першої світової війни вагомим елементом повсякденного життя

мешканців українсько-польського етнічного порубіжжя стало поширення
чуток, пліток, язичень, пересудів, брехні й інших аналогів недостовірної

.

інформації, нагнітання масової політичної істерії, що було направлене на ...,
поширення проросійських настроїв серед українців [3, с. 81].
Із приходом до влади у Росії більшовиків курс Москви щодо приєднання
західних етнічних українських територій не змінився. До царських методів

пропаганди й агітації додався ще один

-

залучення трудових мігрантів у

розповсюдженні проросійських міфів, ба навіть повну еміграцію. Одним із
методів заохочення еміграції до центральної Росії та Сибіру була друкована
пропаганда

[4].

Окрім того, зависновком польського історика Я. Мокляка, до

1930-х років на вибір політичної орієнтації,наприклад лемків, вирішальний
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вплив мали культурні цінності - релігія, мовний простір чи історична традиція

[5, s. 189]. Це підтверджує ситуація з Тилявською схизмою, псевдорусинським
язиком

та

окремішністю

лемківської

«нації».

Аналогічні

процеси

були

притаманні й українцямНадсяння, Холмщини та Підляшшя.

Найбільш широко Москва застосувала свою гібридну політику під
час депортації українців з території т. зв. Закерзоння в

1944-1946

рр. Різні

методи були використані на зовнішньополітичному полі під час Другої
світової війни для встановлення комуністичного тоталітарного режиму та
повоєнних кордонів у Східній Європі. У цьому контексті була вирішена доля
найзахідніших українських етнічних територій та їх населення_.. Ці питання

вимагають більш серйозних досліджень із залученням архівної інформації
багатьох країн

Більш

-

фігурантів Тегеранських та Ялтинських перемовин.

дослідженим

є

московська

політика

щодо

українців

т.

зв.

Закерзоння. Процес депортації досліджено як вітчизняними так і польськими
науковцями. Ними підкреслено використання методів, за допомогою яких

використані

моральне

виснаження

населення

від

війни та

маніпуляція

громадською думкою щодо забезпеченого життя в радянському середовищі.
Цікавим, на нашу думку, є огляд Угоди між урядами ПКНВ та УРСР
щодо обміну населенням від

9

вересня

1944 р.і

дотичних до неї моментів. У

ній, окрім вже неодноразово підкресленого питання юридичної правочинності

підписантів, є й інші суперечливі моменти на яких лежить «тінь» Москви.
Вони є неоднозначними і сумнівними як з історичного погляду, так і з правової
оцінки.

Перше слід звернути увагу на ситуацію з обрахунком українського

населення на території, яка підпадала під дію Угоди. Кількість українців, котрі
мали бути депортовані, протягом

1944-1946

рр. постійно змінювалась у бік

збільшення. Якщо відійти від зрозумілої ситуації військового та повоєнного
часу, шляхом простих підрахунків (кількість депортованих до УРСР та по акції

«Вісла» всередині Польщі, а також вбитих протягом війни) отримаємо цифру,
яка починається з

100 тис. осіб української національності, що мешкали на
території т. зв. Закерзоння. Саме ця цифра наочно показувала етнічний склад
українсько-польськ.ого

прикордоння,

а

отже

і

домінування

українського

населення в ньому.На цей момент указував М Хрущов, коли просив наростити
із заходу Дрогобицьку область і створити нову Холмську область УРСР

напередодні підписання Угоди

[6,

арк.

6-7].

То чи не визначальною позицією

була б ця цифра під час встановлення радянсько-польського кордону в серпні

1945

р. та можливого проведення плебісциту? Однак в силу політичних і

стратегічних обставин ця земля була обміняна Москвою.

Одним із гібридних методів впливу на українців т. зв. Закерзоння
було їх розділення на руських, русинів та українців. Власне у статті І Угоди
було зазначено, що «сторони зобов'язуються приступити до евакуації всіх
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громадян української, білоруської, російської і русинської національностей,
що проживають у повітах ... які побажають переселитися»

[7].

І це ще без

повітів Західної Лемківщини, де до українців, «руських» і русинів додавався
заполітизований етнонім «лемки».
Щоб

зрозуміти

рівень

деформацій

свідомості

депортованих

варто

навести один із документів про завершення депортації, в якому подається
етнічний перелік вивезених із західних етнічних територій. У ньому можна
побачити
с.

235].

«руських» (росіян),

23 848

18 759

русинів і

українців

439 903

[8,

Серед документів Донецького архіву зустрічаємо інформацію про те,

що до Старобешевського району прибуло

168 родин

перес~л~нців, серед яких

були русини і лемки із Краківського та Люблінського воєводств

[9, арк. 12-18].

Тобто депортовані українці їхали до УРСР уже зі значним рівнем викривлення

розуміння власної самоідентифікаціїі їх із часом легше Gуло перетворити на

безликого «радянського громадянина».
Неузгодженою з

історичними

•

подіями є офіційна назва Угоди, де

основним є слово «евакуація». На момент підписання документу така назва
обумовлювалася веденням бойових дій на території т. зв. Закерзоння. Цим,
власне, і маніпулювали переселенчі комісії, представники яких розповідали
українцям про тимчасовість перебування поза власними домівками. Варто

думати, що терміци виконання Угоди залежали від успіхів у театрі бойових
дій.
Перемога союзних військ над Німеччиною у травні
зупинити

процес депортації. Проте Москва, як зазвичай,

1945

р.

мала

по-гібридному

штучно продовжила дію Угоди своєю участю у війні з Японією.
«Евакуація»

світової війни

2

продовжувалася

вересня

1945

до

офіційного

завершення

Другої

р. Після цієї дати вживання та «прикривання»

військовими діями депортаційних заходів, зокрема пропаганди виїзду до
УРСР, було недоречним, а слово «евакуація» губило логіку трактування.
Логічно, що офіційний документ мав бути перепідписаний, але з цього
моменту і до офіційного завершення дії Угоди було інсинуйованеукраїнсько

польське військовепротистояння. Тепер вже за участі регулярних польських
військ. Цим~:ермін дії Угоди бувповторно штучно продовжений Москвою.

Також _,згідно Угоди українці, які «добровільно» виїжджали до УРСР,
мали забрати лише частину свого рухомого майна. Тим, хто не зголосився на

ці умови,представники переселенчих комісій періодично натякали, що згодом
вони також виїдуть, але вже без майна. Цьому сприяло українсько-польське
протистояння, що поступово поширювалося.

Варто

підкреслити,

що

Москва

використовувала

евакуацію» все польське населення, а більше

-

в

своїй

«грі

в

польські націоналістичні

кола. Штучно створювалися «гарячі» точки українсько-польського конфлікту,
особливо на території Холмщини. Інформація про це швидко поширювалася
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серед українського населення та спонукала до виїзду. Підтвердженням цього
є значний відсоток холмщаків, які в перші місяці депортації опинились у
південних областях УРСР

[10,

с.

399].

У процесі депортації українців Москва використовувала поляків й
поза територією Польщі. Зокрема в республіках СРСР поза БРСР, УРСР і
ЛітРСР (які мали умовно-підписані угоди), мешкало кілька десятків тисяч

поляків (переважно військовополонені

1939

р. та їх родини). Для того, щоб

не підписувати додатковий договір з ШІР про переселення поляківіз СРСР, їх
всіх було переміщено та розпорошено по українських областях. Таким чином
в УРСР було штучно збільшено кількість польського населення та негласно

обгрунтовано долучення до місць розселення депортованих українців у
південно-східних областях

[11,

с.

62-105].

Важливо зауважити, що затягування виселення польського населення

з

території Західної України так

само

було

використано

Кремлем

для

неможливості створення об'єднаних громад депортованих українців коло
нового польського кордону, а також їх розпорошення по всій території УРСР
з метою асиміляції.

Депортовані, які залишились жити в Україні поза західноукраїнськими
областями, зазнали на собі значний вплив русифікації через радянську

пропаганду та російськомовне середовище. Їх трудова міграція всередині та
позамежами (переважно в РФ) розпорошила й без того невеликі осередки,
в

яких

зберігалася

духовно-культурна

родинна

й

історична

пам'ять.

Українські «політичні ігри» 1990-х і 2000-х років серйозно вплинули на
закріплення,

нав'язаних

під

час

Союзу,

стереотипів.

Зазначене

зіграло

головну роль у необхідній для російських пропагандистів ХХІ ст. картинці

існування

«російського

південного-сходу»

України.Подальше

нехтування

Києвом підтримки у справі гуртування депортованих і їх нащадків навколо
проукраїнських цінностей буде неодноразово використовуватися Москвою з

метою привернення «скривджених» і поширення руйнівних ідей «русского

•

мира».
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ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ ТА
УКРАЇНСЬКИМ ПОВСТАНСЬКИМ РУХОМ НА ЗАКЕРЗОННІ

1943-1947 РР.
Автор на основі повстанських джерел досліджує своєрідні взаємовідно

сини між членами ОУН і УПА та українським населенням на Закерзонні з
точки зору історичної антропології та історії повсякдення. Проаналізовано у

яких аспектах зв'язок був найбільш вирішальним для повстанців, а у яких
важливим для селян. Дана коротка характеристика образу цивільного у свідо
мості повстанців.
Ключові слова: ОУН, УПА, Закерзоння, цивільні, комбатанти, повстанці,

підпільники, населення

Український визвольний рух на Закерзонні у

1943-1947

рр. протягом

с~оєї діяльності намагався вести активну оборону українського населення
аід атак польських націоналістичних боївок та новопосталих комуністичних
формацій.

Головним

завданням

яке

поставив

перед

Закерзонськими

повстанцями керівник Ярослав Старух була оборона населення від переселень.
Залишається питання про якість відносин між комбатантами та цивільними,

наскільки щирими вони були.
До питання про співдію між мирним населенням та збройним підпіллям

на Закерзонні звертався А. Русначенко, він показав дії ОУН у організації селян
по забезпеченню в~звольного руху та обороні проти переселень

[23, с. 179181; 186; 196-201]. Стосунки УПА та селян Галичини описали у статті О. Іщук

та Н.Ніколаєва. Їх розвідка базується виключно на документах радянських
спецслужб та виглядає доё'іїїь однобоко

-

відносин між цивільними та комбатантами

не показуючи живих

-

своєрідних

[9]

Марта Гавришко звернула увагу на складні гендерні відносини між

підпільниками та підпільницям

[5].

У іншій роботі згадані стосунки повстан

ців та сільського жіноцтва, що подекуди носили характер насильства
Польський

історик

Г.

Мотика

досліджуючи

загалом

[6]

український

визвольний, виокремив підрозділ про підтримку цивільними повстанців.

Він зазначив, що хоч підтримка була доволі масовою, не обходилось й без
проблем, особливо на Лемківщині

[26, s. 185-186].
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Метою нашої розвідки є дослідити взаємовідносини між членами ОУН

і УПА та українським населенням на Закерзонні з точки зору історичної
антропології та історії повсякдення. У розвідці ми дамо образ українця
цивільного в уявленнях українського повстанця-підпільника і прослідкуємо
наскільки вони корелювались з реальністю. Також у статті окреслимо основні

повсякденні практики українських «людей зі зброєю» та мирних мешканців
Закерзоння.

Джерелами дослідження є як офіційна документація УПА та ОУН
Закерзоння, так і его-документи

-

спогади

учасників визвольного руху та

закерзонських селян.

Протягом своєї діяльності у згаданий період підпільно-партизанський
рух ОУН і УПА користувався селом та місцевим населенням як своїм запіллям.

Як будь-яка партизанська армія УПА існувала завдяки підтримці населення.

Дуже багато повстанців та підпільників були родом з закерзонських сіл та
містечок, або мали тут родичів і знайомих. Ця обставина змушувала вояків до
останнього боронити свою землю і місцеве населення.

25,

с.

[4,

с.

74, 76; 24,

с.87;

56-57, 124, 223].
УПА переважну кількість продуктів отримувала від українських селян.

Ступінь добровільності визначався рівнем прихильності місцевого населення
до повстанців. Взаємодія з населенням була головним засобом виживання в
партизанському житті. Селяни радше віддавали худобу своїм партизанам, ніж

польській владі, тоді повстанським станичним було легше виконати потрібні
обсяги заготівлі

[20,

с.

63-65].

Часто за сприятливих умов сотні заходили в

українські поселення, де також через станичних господарських референтів чи
напряму від селян отримували на вечерю,

21,

с.

с.

73, 74, 77; 25,

41; 18,

цям їжу у ліс приносили діти

[14, с. 2-13; 11, с. 36, 65, 87; 22, с. 38;
479, 157-158]. Бували випадки, коли повстан
[4, с. 226-227].

с.

Окрім суто продуктів харчування селяни радо пригощали повстанців
самогоном. Командири, очевидно, були категорично проти таких частувань

[22,

с.

42, 90; 25,

с.

136, 248-249; 21

с.

657].

Інколи самі підпільники заходили

з самогоном до знайомих сільських людей щоб «підтримаги дух»

[22,

с.86].

Справжній відпочинок вояків після багатоденних маршів та боїв міг

бути лише у селі =в-теплі, сухості, з вечерею та водою для потреб гігієни.
Цих вигод, очевидно, не було у лісах

[11,

с.

176; 21,

с. НП;·8, с.

181].

Селяни

розквартировували сотні УПА, які приходили на ніч, або на більш довгий час.
Вояки розподілялись по хатах роями, окремими боївками, або в разі повної
бойової готовності «спали хто де»

[11, с.54, 102; 8, с. 321; 4, с. 206; 21, с. 47;

15, с. 27-34].
Населення досить часто не лише прихищало, а й переховувало своїх

повстанців, наприклад одна сім'я прийняла Грицька «Цяпку» «як рідного
сина»

[25,

с.

58-59].

Підпільники у присутності ворога вдавали себе членами
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селянських родин. Селяни підігрували у таких ситуаціях

[17,

с.

74-75, 81, 83].

Доводилось навіть тимчасово ставати чоловіком дівчини, коли у хаті жили ро
сійські солдати: «навіть лягти спати в одно ліжко, аби лиш усе було так, як у
людей» [8,с.

207].

Багато населених пунктів повстанці та підпільники трактували як
свої осередки та столиці. Наприклад: село Тисова

• проводу

ОУН у

1945

р.

[24, с.198];

-

осередок надрайонного

села Паш о ва, Середниця, Бережниця Ниж

ня, Ямна де люди «ставляться до нас дуже зичливо»; тут разом з цивільни

ми співають пісень

[25,

с.

13, 102]. Головним

штабом надрайону Бескид було

с. Бережниця Вижня: «дуже свідоме українське село». Тут відбували~~. ~ара
ди, заходили провідники. «Тут я почувала себе як у рідні сім'ї»

[24, с. 108]. У
- ані душі, з
Україна"» [22, с. 56,

селі Верхрата, за свідченнями підпільниці Нати Ленко: «Вдень
коминів не курилося. Люди чекали ночі, коли "постане

58]
Селяни допомагали визвольному руху з хворими чи пораненими вояками,
переховуючи їх у своїх помешканнях, в криївках під ними
с.

287; 4,

с.

237-238].

не гребували користуватись послугами сільських

266].

[7, с. 237-238; 17,
[4; с. 138]. Повстанці
знахарів [24, с. 178; 12, с.

або відвозили поранених до лікаря

Повстанські санітари при нагоді також надавали допомогу цивільному

населенню. Про таких санітарів в селі люди швидко дізнавались і вважали їх
за лікарів, ходили до них на лікування.

[11,

с.

176].

Взаємодію населення та партизанського війська наочно передала Наталія

Башук: «Усю ніч скриплять по хатах двері, туркотять важкі вози, стукотять
копитами коні й човгають люди по замерзлій дорозі. Санітарки прибігають
раз-пораз до школи по пораду, чорну каву, мазь для щеп на рани, позичають

хліб, бо в селі вже не стало ... Вранці затерто всі сліди «гостей». Село закопує
ще не сховані рештки домашнього скарбу і працює з гуком і стуком, щоб
вдаваною байдужістю обманути ворога»

[22,

Очевидно, що контакти з повстанцями

с.39].

-

несли загрозу для місцевого

населення, і сотні::УПА намагались уникнути бойового контакту з ворогом
у населених пунктах, з метою не підставляти своє населення під репресії.
А остерігатись українqьким селянам було чого, бо багато з них свідомо

співпрацювали з підпіллям. У більшості районів де діяла підпільна мережа
існувала цивільна інформаційна система

-

частіше за все жінки, дівчата та

діти повідомляли про наближення ворожих військ, появу підозрілих осіб,
постачали розвіддані про ворожі маневри або агентуру
с.

[17

с.104,

165, 246; 24,

101, 47, 124, 154].
Наявні спогади самих селян показують, що повстанців вони трактували

як гарантію безпеки

-

коли «прийшли наші» то насилля не буде, а коли «наші

пішли» то може статись будь-що

[13, с. 90, 114-115]. Комбатанти, у свою чергу,

наводять приклади вдячності цивільних за успішний бій з польською боївкою
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чи урядовими військами, що займались переселенням. Особливо у віддалених
селах, заглиблених у польський етнічний масив

ця проблема була болючою,

-

бо сусідні польські поселення вчиняли напади та вирізали українські. Закер
зоння як регіон міжетнічного прикордоння загалом дуже складний і очікує
подальшого вивчення з точки зору фронтирності місцевих взаємовідносин ци

вільних та людей зі зброєю в урядовій чи повстанській уніформі.
Момент єднання партизанів та цивільних людей чітко видно під час

відзначення свят. Часто релігійні свята, найбільш радісні та рідні для членів
спільноти визвольного руху, відзначались з місцевим населенням, яке готувало

урочисті страви, а вояки за гарних умов в терені могли розважити їх виставою,

хором, піснями чи іншою забавою [17, с. 256-258, 325-326; 7, с~ 82; 11, с.
125] Доходило до того, що окремі села «ображались» на відділи УПА, які не
зайшли до них на свято. Тому командири відправляли окре_~і чоти в різні села,

щоб задовольнити людей

[10,

с.

126, 152-155; 12,

с.

67; 14,<::. 14].

За оцінкою повстанського звіту у надрай оні «Холодний Яр» (Перемишль
Лісько-Бірча) високою є «жертовність» українського населення у визвольній
боротьбі. Для УПА вони віддають останнє, що мають. Хоча іноді повстанські
контингенти харчів досить важкі для селян і так пограбованих ВП

[19, с.
398, 405, 415, 704, 735-736]. Коли сотня відходить з села «люди прощають
їх (повстанців - прим. В.П.) зі сльозами на очах, бо знають, що кожночасно
можуть піти у бій з ворогом» [19, с.391]. Такі самі враження від спілкування
з місцевим населенням можна зустріти й у спогадах учасників подій [17, с.
165, 197; 24, с. 93; 25, с. 16]. «Населення, ... віддане нам і нашій справі. Як
тужили за нами люди, не вмію й описати ... Називали нас своїми «орлами»,
«соколами», «героями», «хлопцями з лісу», «дорогими оборонцями», «рідним
військом», «дітьми»»

[17, с. 303-304]; « ... Уважали нас за своїх оборонців» [25,

с.154].
З іншого боку ми бачимо звіти підпілля про настрої українського
населення у надрайоні «Бескид» (Лемківщина) і тут картина не завжди така
однозначна. Інформативні звіти за період

1945-1947 рр. показують, що настрої

досить мінливі та залежать від обставин у терені. Без роботи ОУН населення
дуже швидко підr.1адає під інші впливи.

[19,

с.

196,235,242].

Після прибуття

рейдуючих відділів УПА- населення більш прихильне. Однак, більшість слу
житиме будь-якій озброєній людині з ВП чи УПА

[19, с. 168-169]. Було багато

випадків, коли лемківські селяни готують святкові подарунки для польської
адміністрації. Опісля вилучення «презентів» підпіллям, люди казали, що «ми
вам даємо і полякам даємо»

[19,

с.

170].

За спостереженням укладачів звітів, до ідеї УССД народ ставиться
позитивно, але допомагати матеріально змушений під примусом

235]

[19,

с.

231,

Лемки також не сильно хочуть йти до сотень, з місцевих мало ідейних

працівників підпілля.

[19,

с.

196, 235, 242, 225].
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Молодь втікає від вступу в

УПА, обираючи як «альтернативу» службу ВП
пілля.

[19,

с.

-

це визнають самі члени під

231].

Проблемним для повстанців залишався район західної Лемківщини

-

Криниччина та Горличчина. Місцеве лемківське населення було під впливом
поляків та до українського підпілля відносилось насторожено, не розуміючи

суті боротьби. Це одразу використовувала влада - розвивала систему сексотів,

показово виселяла людей, ЩО підтримують УПА. [19, с. 171, 270]. Зі звітів
можна побачити, що під впливом роботи ОУН селяни цього терену трохи змі~
нили своє ставлення руху на краще

[19,

с.

270, 274].

Щоб осягнути цю мету

було створено окремий надрайон «Верховина», щоб зосередити зусилля у

втриманні тамтешніх мас за собою.
Найскладнішим для ОУН і УПА був терен найбільше заглиблений у
польський масив

-

Підляшшя. Населення тут часто дезорієнтоване ворожим

терором. Це посилювалось тим, що відділи були УПА слабкими і не проводило

акцій, хоча селяни підпілля загалом підтримують

[21,

с.

560, 565, 570].

При

хильні люди, однак, не виявляють бажання йти в ряди повстанців. Частина на
селення не вірить в ідею боротьби за визволення та її перемогу [21, с. 565-566,
570, 612-613, 615, 620, 623]. На цих теренах частими були випадки переходу
українців «у поляків» - зі зміною віри та переносом метрик, щоб не мати кло
поту з протиборчими військами УПА чи ВП [21, с. 620,623; 23, с. 197).
Українські

комбатанти

також

намагались

допомагати

Повстанці підтримували нужденних селян чим могли
тощо.

[17,

с.183;

13,

с.

90].

У

1944

-

цивільним.

харчами, грошами

р. відбите на німецьких лігеншафтах сіль

·ськогосподарське майно та худобу повстанці передавали селянам

[7,

с.

10].

Підпільники захоплених у ворога коней віддавали своїм «певним» господарям

[17,

с.

92]

Під час переселень УПА укривало в лісах людей, які втікали від

поляків. Кормили їх «партизанською їжею», ділились запасами з продовольчих
запасів

[2,

с.

327]

Повстанці могли допомогти селянам організувати життя

[21,

с.

655-656]

чи просто допомQгти по людськи. Бачачи просто самотню жінку (Наталю

Башук) на дорозі в місто, яку ніхто з проїжджаючих не забрав, партизани
намовили одного господаря їй допомогти

[22, с. 92]. Підпілля підтримує селян
вказівками та порадами, тим кому ВП спалило хати допом~ає харчами [19, с.
223]
Організація заохочувала українських вчителів, що навчали школярів

-

для підтримки їм доставляли харчі.

«І треба визнати,

що підпільне

шкільництво, проводжене нелегально, потайки, без підручників було непогано
облаштовано», згадувала вчитель-підпільниця Наталія Башук

[22,

с.40]. Про

організацію шкільної, або домашньої освіти видавались інструкції надрайон

них проводів

[21,

с.

655].

Підпілля стає для селян своєрідною адміністрацією

та авторитетом до яких йдуть за порадою та судом
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[ 17,

с.94,

184].

Ситуації нещирості українських цивільних, небажання ділитись, або
відвертої непокори учасники визвольних змагань також нотували у спогадах.
Цим старались показати, що такі моменти були, хоч і не часто. Деякі люди

ніби радо вітали повстанців та готували їжу, але боялись наразити себе на най
меншу небезпеку. Це не подобалось воякам, які постійно жили у смертельній

небезпеці, і в таких занадто обережних господарів показово не хотіли більше
брати харчі

[25,

с.

292).

У інших негостинних господарів доводилось силою

забирати контингент продовольства [З, с.

129-130).

І. Лико наводить приклад,

коли підпільникам доводилось майже силою забирати свиню. Хоча для збе
реження добрих стосунків залишали селянину половину забитої худоби
с.

125-127).

[20,

Іноді самі селяни бідували від скрутного становища з харчами, і

повстанці не хотіли забирати останню корову

[20,

с.

181).

Бували випадки, коли повстанці розпоряджалися май.ном селян як своїм

власним, у директивній формі наказуючи «організувати» собі потрібні речі.

[4,

с.258). Підпільник Іван Лико для кращого пересування засніженим тереном
потребував лещат, які були власністю одного молодого хлопця. На зауваження
селянина, що вони «мені потрібні для власної втіхи» І.Лико дуже розлютився

та пригрозив зброєю, адже він воював за цього хлопця і лижі потрібні для
боротьби, а не розваг

[20,

с.

135).

Певні села іноді виходили з-під впливу підпілля й більше спілкувались з
поляками, «деякі хлопці й дівчата стали ходити на польські забави», особливо

це помітно у україно-польському етнічному прикордонні

[19,

с.

712).

Колись

«своє» для повстанців село ставало «джерелом деморалізації», за висловом

С. Стебельського «Хріна»

[17,

с.

185).

На теренах Перемищини ворожої аген

тури серед цивільних мало, якщо є, то це проходить на рівні особистісних від
носин

- коханки-українки розказують коханцям-полякам про події у селі. [19,
379). Донощицтво поширилось зимою 1947 року, коли умови стмцнабагато
важчими [19, с.720; 21, с. 551).

с.

Якщо говорити про образ українського цивільного в уявленнях україн
ського комбатанта то вимальовується наступна картина. За переважною біль

шістю спогадів українських повстанців український селянин представляється
як прихильник, вірний підпіллю та ідеї боротьби. І_;лише окремі особи та ви
падки маркуються негативно через не лояльність чи не щирість.
Зустрічаючи загалом прихильне ставлення населення до себе повстанці

відзначали й «ідейних симпатиків», для яких співпраця з комбатантами була

щирою допомогою, а не вимушеною службою. Хоча все ж можна помітити,
що окремі селяни виділяються особливо як «свідомі»

-

які йдуть в УПА

«гинуть зі зброєю в руках, бо вибрали чесну смерть замість рабського життя»

[25,

с.146].

У офіційних звітах по окремим районам ми бачимо більш реальну
картину. Населення ділиться на відвертих симпатиків, вимушено прихильних,
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або ж ставиться до визвольного руху неоднозначно, чи навіть негативно.
Досить часто відносини між українськими комбатантами та цивільними можна
ілюструвати цитатою зі звіту: «настрої мас, це неначе солом'яний вогонь»

с.

[19,
224], адже від успішних дій чи то ВП чи УПА залежала прихильність селян,

які, однак служитимуть будь-якій людині зі зброєю.

Prokopov Vadim
Relations between the Ukrainian population and the Ukrainian insurgent
movement оо the Zakerzonnia 1943-1947.
The author, on the basis of insurgent sources, studies the specific relationship
between members of the OUN and the UPA and the Ukrainian population in
Zakorzonnia. The research paper is written from the point of view of historical
anthropology and the history of everyday life. It was analyzed in which case the
connection was most decisive for the insurgents, and which was important for the
peasants. The brief description ofthe image ofthe civilian in the minds ofthe rebels
is also given.
Keywords: OUN, UPA, Zakerzonnia, civilians, combatants, insurgents,
underground, population
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· РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОРДОН У МІЖНАРОДНІЙ
ПОЛІТИЦІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ II СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Впродовж П світової війни між країнами-союзниками США, Велико

британією та СРСР, а також польськими еміграційним та комуністич~им
урядами були проведені ряд переговорів, під час яких був усталений новий ра
дянсько-польський кордон. Вирішення точного місця проходження цього кор
дону стало точкою відліку для наступної депортації українського населення

із території; що має історико-публіцистичну назву Закерзоння.
Ключові слова: українсько-польський кордон, Закерзоння, уряд США,
уряд Великобританії, депортація.

9 вересня 1944 року урядами Української Радянської Соціалістичної Рес
публіки і Польським Комітетом Національного Визволення був підписаний
договір про евакуацію українського населення з території Польщі та поль
ських громадян з території УРСР. Невдовзі для депортації величезних мас

населення були задіяні величезні апарати державних машин СРСР та ново
створеної Польщі. Новий кордон між СРСР та Польщею пролягав по так зва
ній «лінії Керзона» із деякими відхиленнями на користь Польщі. Відповідно
термін «Закерзоння» вживається для позначення українських земель на захід

від «лінії Керзона»

-

6 грудня 1919 року

в Парижі Найвищою Радою держав Антанти. Лінія прохо

умовного східного кордону Польщі, що був прийнятий

дила від Гродно на Ялівку, Немирів, Брест-Литовськ, Дорогуськ-Устилуг, на

схід від Грубешова через Крилів, далі західніше Рави-Руської і на схід від Пе
ремишля до Карпат. Власне:назва пішла від імені міністра закордонних справ

Великобританії Дж.-Н. Керзона, що запропонував більшовикам припинити
наступ Червоної Армії на цій лінії. Слід зазначити, що «лінія Керзона» не від
повідала етнічним кордонам Польщі, в яку

1919

р. потрапили такі українські

етнічні землі як Надсяння, Підляшшя, Холмщина, Лемківщина

143].

Саме з цих регіонів у

1944

[2,

с.36;

8,

с.

році було розпочате відселення української

людності.

Депортація українців із Закерзоння

була міждержавним

процесом,

а тому рішення про її проведення приймалось на міжнародному рівні, як і
питання встановлення нових західних кордонів СРСР загалом та на ділянці
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українсько-польського кордону зокрема.

Питання

кордонів

і, відповідно,

неминучої депортації населення було предметом переговорів між урядами
США, Великобританії, СРСР та еміграційним керівництвом Польщі ще на
початковому етапі війни.
Позиція

урядових

кіл

Великої

Британії

полягала

у

максимальній

підтримці прагнень польського еміграційного уряду в Лондоні у відновленні
довоєнних кордонів Речі Посполитої. Спочатку навіть виношувались плани
про десантування союзницьких військ на Балканах та подальше визволення

польських територій ними без участі радянських військ. Проте після зустрічі
Ф. Рузвельта і У. Черчілля у Квебеку

17 серпня 1943 р.

стало ясно, що висадки

союзних військ на Балканах і, тим більше, в Польщі не буде [3, с: з·:26). Огже
Польща мала бути визволена Червоною Армією і тоді надії на відновлення
кордонів

1921

р. при безпосередній допомозі західних союзників ставали зов

сім примарними.
Не маючи змоги висадити війська на півдні Балканського півострова, уряд
Великобританії посилив підтримку польського підпілля, яке продовжувало

вважати терени Західної України такими, що належать до Польщі й робило
усе можливе для майбутнього повернення цих теренів у лоно відтвореної
Польщі. Для недопущення захоплення Західної України Червоною Армією і
для відновлення там польського суверенітету був розроблений план операції
«Буря», який, окрім іншого, передбачав створення через українські етнічні
території двох коридорів із заходу в напрямку до Львова, які мали бути очищені
від ворожого відносно Речі Посполитої елементу. Призначались ці коридори

для таємного пересування воєнізованих формувань польського підпілля. За
допомогою перекинутих із центральних районів Польщі військових загонів
у Львові та околицях планували організувати повстання та взяти владу в свої

руки

[14, s. 250-256, 263].

Постачання озброєння, боєприпасів та продоволь

ства Армії Крайовій, найвпливовішій та найчисленнішій організації польсько
го руху опору, здійснювалось за допомогою англійської авіації, що перекидала

навіть невеликі групи десантників. Але з середини жовтня

1943

р. кількість

літаків із спорядженням споча:rку зменшилась, а потім впала до мінімуму.
Британський уряд пояснював це технічною складністю, проте причина була в

іншому. Оскільки Арі~ія Крайова фактично діяла під керівництвом польського
еміграційного уряду і, відповідно, не визнавала лінію Керзона за новий схід
ний кордон Польщі, то зменшення кількості перевезених вантажів для поль
ського підпілля було пов'язане із небажанням Лондона псувати відносини з
Москвою, для якої старий західний кордон був неприйнятним

[4,

с.

394-395].

Таким чином суттєво послаблювалась основна збройна сила, що мала відсто
ювати кордони довоєнної Речі Посполитої.
З огляду на те, що еміграційний уряд Речі Посполитої вперто наполягав

на відновлені Польщі у межах

1921

р.,

по

26

квітня

1943

р. радянський уряд

розірвав дипломатичні зносини з поляками. Приводом для цього послужила
широка кампанія польської офіційної преси щодо висвітлення результатів
розслідування розстрілів польських офіцерів у Катині, вину за які комісія
Міжнародного Червоного Хреста поклала на органи НКВС. Уряд генерала

Сікорського не виступив із запереченням цих висновків і був звинувачений
Москвою у веденні антирадянської пропаганди та зносинах з гітлерівським
урядом

[7,

с.

145-147].

Відносини не були відновлені навіть після енергій

ного втручання У. Черчілля та його особистих листів до Й. Сталіна, де він
обіцяв будь-що «заспокоїти» польську пресу та примусити уряд Сікорського
піти на територіальні поступки, оскільки «визволення Польщі від німецького
іга здійснюється в основному ціною величезних жертв із сторони російських

армій»

[7,

с.

230-231].

Така енергійна підтримка У. Черчіллем еміграційного

уряду пояснюється тим, що польський уряд в Лондоні був конституційним і
його визнавали західні союзники СРСР. Окрім цього, У. Черчілль мав безпосе
редній вплив на політичну еліту польської еміграції та покладав на неї певні
надії у час повоєнних трансформацій у Європі, а тому пробував будь-що при
мирити польський уряд із радянським.
В принципі питання визначення західного кордону СРСР по «лінії
Керзона було узгоджено між керівником англійського Міністерства закордонни
справ Іденом та Президантом США Рузвельтом ще
с.

325].

12-29

березня

1943

р.

[3,

Хоча обидві сторони розуміли про майбутні величезні ускладнення у

взаєминах з польським урядом Сікорського.
Поряд із питанням кордонів вперше на міжнародній арені питання
депортації українців постало під час обговорення майбутніх повоєнних
кордонів Європи на Тегеранській мирній конференції. Зокрема, під час

обговорення українсько-польських кордонів на спільному засіданні

1943

1 грудня

р. Сталін однозначно дав зрозуміти, що між СРСР та Польщею може

існувати лише кордон

1939

р. і жодної мови про повернення до меж

1921

р.

не може бути. У.Черчілль цілковито погодився із цим твердженням, заявивши,

що

«...

вогнище польської держави й народу має бути розміщене за лінією

Керзона ... »[10, с.

36].

На його думку, поляки із території Західної України

та українці й білоруси із теренів Закерзоння матимуть право на добровільну

репатріацію на територію відповідно Польщі, УРСР та БРСР [6~ с. 296].
На відновлення кодонів Радянського Союзу кінця
і Ф. Рузвельт, який не взяв участі у засіданні

1

1939 р. погоджувався
1943 р. в рамках

грудня

Тегеранської конференції. Проте опісля, на привагній зустрічі із Й.Сталіним, він
виклав американську точку зору на питання повоєнних кордонів та наступної

неминучої депортації населення. Він заявив, що мусить утримувагись від
публічних висловлювань на цю тему з огляду на президентські вибори у
США в

1944

р., на яких Ф.Рузвельт не хоче втратити голоси

6-7

мільйонів

американців польського походження й тому не братиме участі в публічних
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обговореннях цього питання ці в цьому, ні в наступному роках

[10,

с.

34-35].

Саме Ф.Рузвельтом було вперше поставлене питання про «добровільне пере
селення поляків з територій, що відійшли до Радянського Союзу»

Врешті

Ф.Рузвельт

вважав

справедливим,

якщо

[5,

Й.

с.

591].
Сталін

«претендуватиме на... половину Польщі» й противитись цьому не варто,
оскільки «в кожному разі він має силу і владу для здійснення цих бажань»

[4,

с.

392-393].

Наведені цитати дають можливість зробити висновок, що лі

дери світової демократії, США та Великобританія не вважали першочергово
важливим для себе питання уникнення неминучих депортацій українців та
поляків. Більше того, вже в січні

1944

р. У.Черчилль заявив С.Миколайчику

про неминуче «добровільне» переселення українського, білоруського та поль

ського народів, що стане наслідком повоєнної зміни кордонів.
Щодо польського питання, вирішення проблеми радянсько-польських
кордонів та трансферу населення велась тривала переписка між прем'єр

міністром Англії та Головою РНК УРСР. У посланні до Й. Сталіна від 27
лютого

1944

р. У. Черчілль повідомив, що польський еміграційний уряд

погодився на кордон, «що забезпечив би максимальну однорідність населення
з обох сторін, наскільки можливо зменшуючи в той же час обмін населення і

пов'язані з ним труднощі»

[7,

с.

241].

Лінія Керзона не цілковито відповідала

справжнім етнічним межам бо залишала по ту сторону нового кордону великі
території, всуціль заселені українським людом. Важко сказати, чи знав У.
Черчілль про реальну відповідність планованого кордону етнічним межам
та усвідомлював масштаби майбутніх переселень, але наполягання його

на узгодженні «процедури обміну населення між Польщею та Радянським
Союзом» беззаперечно свідчить, що уряд Британії, в принципі, погоджувався з
переселенням українців та поляків

в лютому

1945

[7,

с.

243].

Під час Ялтинської конференції

р. У.Черчілль знову підкреслив, що« ... після тієї трагедії, яку

перенесла Росія, захищаючи себе від німецької агресії, і після тих зусиль, які
Росія приклала для визволення Польщі, претензії росіян на Львів і на лінію
Керзона базуються не на силі, а на праві»

[ 11,

с.

91].

В свою чергу, Й. Сталін в листі до У. Черчілля від 4 лютого 1944 р.
чітко й однозначно заявив, що вважає лінію Керзона так9ю, що не відповідає

етнічним кордонам України, а тому визнання її із сторони СРСР є суттєвою
поступкою. В даному випадку українські інтереси служили лише прикриттям
геополітичних інтересів Радянського Союзу, що прагнув якнайдалі перенести
свої кордони на захід, особливо в стратегічно важливому регіоні Балтійського
моря. Лемківщина, Надсяння, Підляшшя і Холмщина були просто обміняні

на частину

Східної Прусії з незамерзаючим

портом

Кенінгсберг.

«Ми

претендуємо на те, щоб північно-східна частина Східної Прусії, включаючи
порт Кенінгсберг, як незамерзаючий порт, відійшла Радянському Союзу...
Без задоволення цієї мінімальної претензії Радянського Союзу поступка
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Радянського Союзу, що знайшла вираження в лінії Керзона, втрачає будь

який зміст, як про це я вже Вам говорив у Тегерані,» - інформував Й. Сталін

[7,

с.

235].

Позиція СРСР у цьому листі виражена максимально чітко й

безкомпромісно.
Вдатись до більш активного дипломатичного тиску західні союзники не
вважали за потрібне, як і псувати взаємини напередодні розподілу територій
розгромленої фашистської Німеччини.

Угода між РНК УРСР та ПКНВ від

9

вересня

1944

р. лише створила

ілюзію, що дві країни самостійно вирішують проблему кордонів та взаємного
трансферу населення. Як один, так і другий уряди беззастережно залежали
від волі сталінського керівництва, яке вирішувало власні геополітичні та

стратегічні питання коштом обох народів. І територіальні й етнічні зміни в
межах українсько-польського кордону відбувались при повній згоді урядів
США та Великобританії, що не вважали питання українсько-польського
кордону питанням першочергової ваги й погоджувались на переселення

величезних мас населення. Тобто, головним критерієм під час розв'язання

територіальних питань була аж ніяк не турбота про долю того чи іншого
народу або його частини, а імперські чи геополітичні інтереси учасників
переговорів

[9,

с.

14].

Основним питання було вирішення повоєнного захід

ного кордону СРСР. А наступна депортація була лише неминучим наслідком
складних домовленостей країн-переможців Другої світової війни.

Volodymyr Кitsak
The Soviet-Polish border in intemational politics during and after the
Second World War.

During World War 11, а number of negotiations were held between US, UK
and USSR allies, as well as Polish emigration and communist govemments, during
which а new Soviet-Polish border was established. The decision on the precise
place of passing this border has become а reference point for the subsequent
deportation of the Ukrainian populationпom the territory, which has the historical
and joumalistic name Zakerzony.
Keywords: ukrainsko-pol'skiy border, Zakerzonnya, government ofthe USA,
govemment of Great Britain, deportation.
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Степан КРУШКО (Словаччина, Пряшів)
секретар Координаційного комітету
реоптантів в Словаччині

ОПТАЦІЯ

- ЕВАКУАЦІЯ ЧИ

ОБМПІ РУСИНІВ ЧСР

НА ЧЕХІВ ВОЛИНІ? ВИМІНИЛИ НАС
Ще не

затихла стрілянина у Європі а у Чехословаччини

Потсдамської конференції почався насильний відсун

на рішенні

2 232 544 осіб

німець

кої національної меншини у Германію та у Американську зону; на основі до-· ···
говору між ЧСР та Угорщиною з
виселення

89 660 угорців;

8.5.1944 почався обмін

угорських меншин та

польських втікачів та жителів з прикордоння були

виселені поляки;на основі Установчого декрету між СРСР та ЧСР з

24.8.1945

Закарпатську Русь було приєднано до складу СРСР. Лишились тільки русини
Східної Словаччини. Але і тут знайшли вихід з положення.

Чехи, які від ІХ ст. жили на території Волинської губернії, у часі окупа
ції сотні вступили добровільно

під командування полковника Людвіка Сво

боди, вони приєднались на бік Червоної Армії і воювали на фронтах аж по
Чехословаччину. Бувші воїни та жителі в Україні
щоб той у Чехословацького уряду дали

просили свого командира

можливість повернутись бажаючим

громадян на свою історичну Багьківщину.
По довгих переговорах чехословацька сторона запропонувала Москві

пропозицію щоб громадяни Східної Словаччини, які зголошувались до руської

національності, яких можна обмінятись.

Й. В. Сталін ухвалив пропозицію ЧСР за взірцем Радянсько-Польських
угоди і доручив справу послу СРСР у Празі А. Й. Вишинському. Постанову
про переселення підNо

1135 від травня 1946 р.

була ухвалена у Раді Міністрів

у Москві і доручено на реалізацію.
"Угода між Урядом

Радянських

Чехословацької Республіки та Урядом Союзу

Соціш~істичних

Республік

про

право

опції

і

взаємного

переселення громадян чеської і_словацької націонш,ьності що проживають

на території Волинської губернії та громадян
української, російської та
Чехословаччині"

чехословацьких громадян

білоруської націонш,ьностей

була ухвалена

10

липня

1946

на

території

року у Москві в Посоль

стві ЧСР, яку підписали за ЧСР Др. Їржі Горак, за СРСР С.А. Лозовський.
В обидвох

випадках наголошувалось

на принципі

добровільності. Термін

переселення було встановлено на
переселення

15.10.1946 року. З сторони ЧСР на реалізацію
своїх громадян було виділено 171 151 1ОО крон.

У Словаччині були видані статті у пресі, летючки пропагували життя в

країні рад, були видані листівки «ЕСЛИ ТИ РУССКИЙ - ТВОЙО МЕСТО В
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РОССИИ» на зрозумілій русинській бесіді. У наші села приходили на зустрічі
з громадянами, які вихваляли добрі родючі землі,

багато вільних робочих

місць ...
Аж

7.11.1946

р. комісару отримали закордонні

паспорти для членів

комісій, але досі мало було зроблені з словацької сторони: не забезпечений
транспорт, приміщення, квартири, цивільні словацькі уповноважені. Тому
треба було продовжити термін
травня

1947 року,

переселення до

13

березня, пізніше до

13

коли термін було закінчено.

Канцелярії були відкриті у містах Прага, Плзень, Брно, Братислава,
Пряшів, Бардіїв, Гуменне та Межилабірці.

Агітації

членів комісії активно

відвідували сільські громади по селах, де жили русини.

Але комfсарамне

вдавалось набрати таку кількістьна переселення, яку радянській

стороні

надіялись.
нів,

28 січня 1947 року о 13 годині вирушив перший ешелон 14товарних ваго
який віз 140 жителів з залізничної станції у Бардієві. Дорослі зі сльозами

прощались з тими, що ще не вирішили переселятись, молоді співали, давали

щось на згадку. Вагони були прикрашені портретами В.І.Леніна і Й.В.Сталі
на, прапорці ЧСР і СРСР, на вагонах

були написані прізвище пасажирів. У

холодних пошкоджених неотоплених вагонах у

15-20 градусівх

морозу.

По дорозі на зупинках наші люди зустрічали чехів, які верталися додому
у рідний край. Вони обережно казали тим які нашим, які їхали у незнайомий
світ:
Лідічкі! Кам то єдете? Мі се враціме дому а вієдете до цізіни.
Було вже пізно, бо поїзд приближувався до кордону. На кордоні треба
було перекладати все майно, худобу, меблі, корми для худоби

на

широко

рейсові колії, у які без техніки, на відстані у радянські вагони. А залізничники

все підганяли «Бистро, бистро!» вагони були ще гірші.
Перше велике розчарування настало

на залізничній станції, де наші

які їхали шукати кращого життя. А тут жебраки, інваліди, голодні діти, п'яни
ці, грабіжники, які старалися хоч що дістати у «чеських багачів» взяти, матері
просили молока для дитини, лушпиння від картоплі діти їли, ягнятко, яке за

душилось у вагоні люди різали куску м'яса ... Люди їхали на стріхах товарних
вагонах. Наші першій раз бачили з голоду померлих людей без поховання на
обочинах доріг, а далі зруйновані хатинки, заводи, мости, дороги.

1О

аж

25

днів були у дорозі, минались корми для худоби, харчі, вдавалось найти дере
во чи вугілля, щоб підложити у пічку-буржуйку, де і варили їжу для вареної
страви для дітей. Навіть води не було де набрати питної води, а то у дорозі

помитись, купати дітей

,

були випадки що жінки родили у вагонах дітей, не

було видно медпрацівника, потрібні лікарства. Трапились і випадки

смерті,

яких везли на місце призначення, де їх хотіли поховати з священиком. З Чехо

словаччини в Україну було переселено майже

12 ООО

осіб громадян ЧСР.

У Львові вагони розділяли у напрямки залізниці у області Луцьк та Рівне
а звідти на найближчу до району. Вагони заганяли у тупик, які чим скоріше
треба було звільнити прямо на перон, які треба було доглядати. Трапилось що
вночі вкрали з перону машину молотарку, жорна, січкарню, овець ...
Від комісарів було обіцяно, що на вокзалах буде забезпечено автомашину
або підводи безплатно,

але це було дуже рідко. Чоловіки ішли у село, десь

шукати якийсь транспорт, який треба було заплатити грішми або продуктами.
Матері з дітьми шукали якусь комірчини, щоб не сидіти на вокзалі під дощем
та снігом. На один віз все майно не вміщалось. Чоловіки та хлопці сідали з

їздовим або на машину і їхали декілька кілометрів у призначене село, де їх
мала чекати порожні чеські хати. Але будинок був зайняте місцевими жите
лями, складом, магазином. Часто траплялось що хата була зайнята родиною

таких самих родин переселенців лемків з Польщі, які приїжджали з півдня
України, де жили вони в залізничних вагонах без вікон,

дверей, де не було

купити їжу для родини. Вони довідались, що чехи з Волині залишили порожні
будинки. Але вони не знали те що ці хати будуть приділені чехословацьким
оптантів. Траплялось, що у великому будинку

жило декілька років

разом.

Діти ходили до школи, молоді і поженились.
Оптантом з ЧСР було заручено що молоді хлопці будуть звільнені від
військової служби, родини будуть звільнені від платежів податків, облігацій
державної позики, що буде приділено стільки огороду, земельної ділянки, що
належали чеському господарю. Наших людей заставляли вивозити ліс «колод
ки», хоч вони не мали коней.

Мьлодші чоловіки та молодь старались придбати спеціальність: водії
машин, мулярі, працівники млинів, трактористів ... Але по закінченні курсів

вони не могли іти на роботу до міста. Мусіла бути Довідка від сільської Ради,
що їх звільняли з села. Наші люди отримали паспорти аж від
А у

1948

1952 року.

році у селах закладали колгоспи, де вони мусіли здати

глову силу, плужок,

коней, корову чи телицю, насіння до сівби...

тя

Так що

наші люди зібрали добрячуй урожай з чеської озимини, зібрали картоплю,
буряки. Переселенців з агітували до колгоспу першими, їм доручали посади
починаючи від ланкової, рахівників, бригадирів, навіть і голів колгоспу.

--Але в тих часів люди дуже боялись молодчиків зі зброєю, шо ё'кривались
у лісах і криївках, яких називали «бандерівці». Вони ходики по хатах пересе
ленців під загрозою вимагали горілку, сало, хліб, худобу, заставляли служити
як переправу товару, людей. За перші роки пропало без вісті та застрілених

1О

осіб,

98

людям загрожували вивезенням у Сибір,

відбували кару в терміні від З до

25

66

осіб були засуджені і

років ..

З перших років сотні чоловіків і дівчат пробували нелегально пройти
кордон у Словаччину. На границі їх

виявляли, судили на на

2

аж

5

років у

Трудові колонії. Але багато з них виявляли на території Словаччини, яких
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органи арештували і передавали органам України де їх арештували. Цілі сім'ї

лаштували шатра на вози і прямували до кордону у

Словаччину. Навіть не

пустили на похорон матері у Словаччуну. Аж від ери М.С.Хрущова можна було
дістати дозвіл до рідного краю тоді, коли в Словаччині жили близькі рідні, які
забезпечували

аж від

1965

житло,

для дорослих місце роботи, але масово повертались

року.

Другий момент повернення на батьківщину був після аварії на Чорно

бильської аварії. На основі угоди з президентом Чехословаччини

Гавла було дозволено для

1 200

забезпечено квартири, місце роботи у
У

1991

Вацлава

осіб на постійне місце проживання, де їм було

45

регіонах по цілій Словаччині.

році у місті Прешов було засновано Громадське об'єднання Ко

ординаційний комітет реоптантів в Словацькій Республіки, який мав за ціль
досліджування процес переселення формою обміном. Ми відвідували архіви
Чехословаччини, у Рівному, Луцьку, Львові,Ужгороду та Центральному архі

ві у Москві, було написано сотні листів, записів, фотографій від сучасників
дома і за кордоном. Досі було видано нашим товариством

влаштовано З семінари а

9 травня 2002 року з

7

публікацій, було

нагоди 20-річчя переселення до

СРСР на українську Волинь. Наше Товариство важко забезпечувало фінанси.
За

2

дні було зачитано 9-ми науковцями з

Брно, Праги, Ужгородського Уні

верситету, Історичної Академія наук з Словаччини. Міжнародну Наукову кон
ференцію ми назвали «Що дала і взяла нам землякам оптація». Але з держав
них органів ні разу не були представники уряду, ані академія наук ніколи не
організувала конференції і якраз про оптацію нашої національної меншини.
·Ніхто, ніколи не засудив вигнання з своєї республіки власних громадян, які
визволяли Чехословацьку Республіку у Чехословацькій Армії, партизанських
загонів та будували Батьківщину.
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Богдан ЛЕВИК (Україна, Львів)
доцент кафедри історії, музеєзнавства

та культурної спадщини Національного
університету «Львівська політехніка», доктор

історичних наук
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ОПЕРАЦІЯ «ВІСЛА» («СХІД») У ДОКУМЕНТАХ ПОЛЬСЬКИХ

СПЕЦСЛУЖБ 1947 РОКУ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
Проаналізовано архівні таємні та цілком таємні документи польських
спецслужб за квітень-липень

1947

р. Військово-політична операція (акція)

«Вісла» комуністичної Польської Республіки була проведена військом поль

ським в зазначений період на території «Закерзоння» (Лемківщина, Посяння,
Підляшшя, Холмщина) проти українського населення, яке проживало на своїх

етнічних землях. Метою операції було фізичне знищення підрозділів ОУН(Б)
УПА-Захід та насильницьке виселення українців на захід Польщі.

Ключові слова: акція «Вісла», Закерзоння, операція виселення українців
з східних територій Польщі квітень-липень

1947 р.

Постановка проблеми та стан її вивчення. Польща і Україна держави-су

сіди, які співіснують з ІХ ст. Вони мають спільну історію. За цей період часу
ми були ворогами, союзниками, друзями, партнерами. До сих вітчизняні істо
рики обох країн по-різному трактують минулі історичні взаємостосунки. Це
створює психологічний бар'єр в порозумінні та примиренні. Сучасні істори

ки-дослідники приречені без емоцій, об'єктивно донести правду до обох наро
дів та оцінити спільну історію, надати наукову консультацію для розуміння та
правильної оцінки досліджуваного історичного факту, знайти шлях до трива

лого добросусідства. Сьогодні аналізуємо військово-політичне протистояння
на Закерзонні

1944-1951

рр .. У своїй доповіді зупинюсь на операції «Схід»

-«Вісла». Саме таку назву, надала державна комісія безпеки Польської Рес
публіки (ПР) цій спецоперації. Проект операції розробляли фахівці МНО (мі
ністерство національної оборони) та МДБ (міністерство державної безпеки).
Проект підписали міністр громадської безпеки С. Радкевич, генерал бригади
та міністр національної оборони М. Жимерський, маршал Польщі. Військо
вим керівником та уповноваженим уряду з проведення цієї акції був призначе
ний заступник начальника Генерального штабу

[1,с.

64-71].
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-

генерал бригади С. Моссор

Дискусія, аналіз спільного минулого повинні базуватись на правдивості
викладених фактів і об'єктивності зроблених висновків. Офіційні документи
тогочасної Польщі безапеляційно твердять
українців з Закерзоння відбулось. В числі

250

про насильницьке виселення

700

ООО українців-переселенців,

ООО припадає на лемків, які втратили свої рідні землі.
Апогеєм цього переселення була військова операція під кодовою назвою

«Вісла». Історичному аналізу цієї ганебної сторінки польського державного
насилля над українцями посвятили свої наукові роботи дослідники обох країн,
серед яких слід назвати: Богдана Гука, Фелікса Сікорського, Антоні Щесняка,
Веслава Шоту, Владислава Філара, РішардаГожецького, Тадеуша-Анджея
Ольшанського, Збігнева Пальського, Єву Семашко, Юрія Сливку, Володимира
Сергійчука,

Івана Біласа,

Ольгу Буцько, Богдана Заброварного, Миколу

Литвина, А. Олещука, Володимира Вятровича, О. Калакуру, В. Косика. Цей

перелік можна продовжити

[2-8].

Запропоноване дослідження ставить за мету дати історично-правову
оцінку діям польської влади в зазначених часових і територіальних рамках у
відношенні до українців.
Виклад основного матеріш,у.

21

липня

Польський комітет національного визволення.

1944 р. в Москві було створено
26-27 липня цей комітет підпи

сав угоду про радянсько-польський кордон, який проходив приблизно по лінії
Керзона. Українські автохтонні землі залишились у складі Польщі.

9 вересня 1944 р.

Тимчасовий комітет національного визволення Польщі

і уряд УРСР в Любліні прийняли спільну угоду про переселення українців з
Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемківщини, Бойківщини. В період вере
сень

1944

р. по серпень

1945

р. на території Польщі та УРСР почали діяти

переселенські комісії, які агітували до добровільного переселення. В цей пе

ріод з Закерзоння на територію Радянської України переселилось
В

1945

81

ООО осіб.

р. добровільне переселення припинилось, почався процес зворотної

міграції з радянської території.Осінню

1945 р. три польські дивізії примусово

розпочали відселення українців з 50-кілометрової прикордонної зони на тери
торію УРСР, не згідних переселяли вглиб держави. Ця акція охопила

українців

(96,8%

482

ООО

українськогонаселення Закерзоння) і закінчилась в серпні

1946 р. Апогеєм примусового виселення стала акція «Вісла» квітень - липень
1947 р., під час якої українців Закерзоння переселяли на захід і північ Поль
щі. Йдеться про Південну Пруссію і Сілезію, які поляки величаво називають

«zemleodzeskowanie»[5, с. 181-197].
15 травня 1945 р. у Львові М. Хрущов

провів нараду з секретарями об

комів КП (б) України і начальниками управлінь НКВД. Він вимагав запро
вадження каральних акцій проти сімей повстанців ОУН-УПА, називаючи їх
«бандпособниками».
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Офіційною даrою почаrку операції «Вісла» значиться

28

квітня

1947

р.,

коли шість польських дивізій заблокували українські села на південно
східній території держави. З польської сторони було залучено понад

20

тис.

військових. Одночасно кордони з боку УРСР та Чехословаччиною теж були
заблоковані військами. З боку УРСР план проведення операції (блокування
українсько-польського кордону) підготовив нарком внутрішніх справ УРСР
Сергій Савченко.
За три місяці проведення операції було виселено 13 7
населених пунктів

(31

липня

1947

833 українців з 1040
38 міністра

р., Варшава. Повідомлення №

національної оборони Міхала Ролі-Жимерського про ситуацію, пов'язану з

діяльністю ОГ "Вісла")

[1,

с.

662].

Про початок проведення операції «Вісла» польською стороною офіційно
було інформовано СРСР: «По поручению моего правительства имею честь
пQСТавить

Вас

в

известность,

что

Правительство

Польской

Республики

решило полностью очистить от фашистских банд Украинской Повстанческой
Армии (УПА) пограничную полосу, начиная от района Брест н. Бугом вплоть

до чехословацкой границьш

(18

квітня

1947, Москва.

Нота Уряду РП, вручена

послом РП Мар'яном Нашковським заступникові міністра закордонних справ

СРСР Андрієві Вишинському)[l, с.
В березні

1947

р.

74].

план проведення

операції був затверджений на

політбюро ЦК ПРП (Польська робітнича партія), а

12 квітня Державна комісія

з безпеки Республіки Польща і Президія Ради Міністрів РП теж погодили хід
rdєї операції

[5, с. 181-197]. Ухвала Президії Ради міністрів РП від 24 квітня
1947 р. теж схвалила проведення операції «Вісла». Внаслідок насильницького

переселення автохтонного населення українців, в т. ч. і лемків з південно
східних повітів українці втратили землю, майно, житло, храми.
Весь район дій ОГ був поділений на

4

оперативні райони: район "С"

(Сянік), район "Р" (Ряшів), район "Л" (Люблін), район

,,r" (Горлиці). 17 квітня

розпочався процес створення ОГ «Вісла» з метою:
«а) знищення фашистських банд УПА в півд[енно]-східній частині краї

ни, б) надання Державному репатріаційному управлінню допомоги у пересе
ленні українського населення»

[1, с; 78-87].
БП було підсилене спеціальнЇіми підрозділами внутрішніх військ, аген

туристами і оперативниками сил національної безпеки. Влада намагалась на

території проведення операції «Вісла» активізувати розвідувальну і контрроз
відувальну діяльність. З цією метою до співпраці залучалась агентура. Серед
українського населення Закерзоння, згідно таємних звітів, був один агент і то

це була особа завербована ще польською двійкою для отримання інформації
на польсько-чехословацькому кордоні. В операції брали участь і літаки, які
провадили повітряну розвідку, іноді проводили бомбометання, розкидували
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пропагандистські листівки. В боях брали участь танки і танкетки (бронема
шини)

Міністр національної оборони ПР Міхал Ролі-Жимерський (Лижвін
ський) у своїй таємній директиві №

7 від 5 травня 1947 р.

вимагав розширити

територію проведення операції «Вісла» на північ від Любачівського і на захід
від Саніцького повітів. Була інструкція щодо принципів переселення україн
ської людності в якій говорилось: «Переселенню підлягають всі українські й
т. зв. мішані родини»[l, с.

92-99].

Керівниками оперативної групи «Вісла» були польські вищі офіцери ВП,

з них двоє відряджених офіцери Червоної армії СРСР:

1.
2.

Моссор Стефан,
Гюбнер Юліуш,

1896 р.н., керівник ОГ.
1912 р. н., заступник

з питань КВБ. Громадянин

СРСР.

3.

Косовський Вацлав,

1919

р. н., начальник оперативного відділу. Гро

мадянин СРСР.

4.

Сідзінський Болеслав,

1907 р.

н., заступник з питань політико-вихов-

ної роботи.

5.
6.

Корчинський Гжегош,

Хілінський Міхаіл,

1915 р. н., заступник з питань
1911 р. н., начальник штабу.

безпеки.

Для виправдання/пояснення свої дій влада спеціально для солдат ВП
випускала пропагандистсько-агітаційні листівки, в яких українців називали
бандитами і фашистами, які прагнуть створення незалежної, самостійної
держави за рахунок польських територій. Цю роботу очолював підполковник
Сідзінський.

Операція

розпочалась

на

Лемківщині,

згодом

розширилась

на

Перемишльське та Ярославське воєводства. Акція тривала три місяці. На
першій її фазі планувалось розпорошити УПА на малі групи, однак ці групи
уникали прямих зіткнень з ВП. На другій фазі малочисельні групи по

5-6

осіб партизан, почали об'єднуватись у великі групи, що давало переваги
при нападах для здобуття військової амуніції, зброї, харчів. У третій фазі

підрозділи УПА перейшли на територію СРСР для подальшої боротьби та
Чехословаччини, звідки пробирались до американської окупаційної зони.

29 липня 1947 р. штаб-ТО «Вісла» був розформований. Остаточне очи
щення території від українців після ВП взяв на себе комітет безпеки. Остаточ

ні цифри, які подавав у своєму звіті №

38

оборони такі:
виселено -

137 833

особи,

вбито-623,

спіймано

- 796,
- 1 582.

арештовано

122

від

31

липня міністр національної

У звіті МДБ РП за другий квартал
Тут йдеться за

3

1947 р. наводяться цифри сотень УПА.
6 - частково і 18 залишилось.
обліку МДБ перебувало 27 сотень УПА

сотні знищених повністю,

Таким чином на оперативному

Захід, які були об'єднані в курені «Беркута», «Залізняка», «Байди» і «Рено».

Їх чисельність сягала 2 400 вояків. Чисельність цивільної сітки невідома. За
польськими даними:

вбито, вт. ч. розстріляно

2781

1509 осіб (75%),

осіб, запідозрених у співпраці з УПА відіслано в табір праці в

Явожно.

В квітні 1947 р в Явожно був організований табір праці, де було ув'язнено
3 873 українці, серед них 22 греко-католицьких священники, 2 православних
і 823 жінки. Для утримання в' язнів використовувались приміщення
фашистського концентраційного табору «Аушвіц». За час існування табору
тут загинуло

150 українців.

Переселення

українців

відбувалось

в

західні

і

північно-західні

воєводства: Ольштинське, Вроцлавське, Щецинське, Гданське, Познанське.

Виселені

села

швидко

заселялись

польськими

осадниками-колоністами,

яких влада озброювала, українська господарка привласнювалась ними. З
колоністів створювали загони громадської міліції (ГМ). Вояки УПА-Захід ГМ
роззброювала, а колоністів виганяла, спустошені села спалювала. Місцевих
поляків не чіпали. Між місцевими поляками і колоністами була велика

ненависть. Були випадки, коли бійці УПА зупиняли поїзд з переселенцями,
конво1р1в

роззброювали,

проводили

роз'яснювальний

мітинг

відпускали: Такі акції мали на меті пропагандистське значення

1947 р.).Українські

всіх

червня

села були заселені

На території Західної України

13 500 поляками.
21-26 жовтня 1947

і

(26

р. відбулась операція

«Захід», ініціаторами якої виступили заступник міністра держбезпеки СРСР із
загальних питань С. Огольцов та міністр державної безпеки УРСР С. Савченко.
Санкцію на її проведення дало Політбюро ЦК ВКП (б) від
Підготовка до проведення тривала

2 місяці. До

13

серпня

виконання було задіяно

1947 р.
13 592

працівників. За даними службової записки міністра внутрішніх справ СРСР
О. Круглова було депортовано

77 791 особа [8, с. С. 127- 141].
.
Розвідавши плани комуністичної Польщі про депортацію украfuців з
східних теренів вглиб держави ще з березня 1944 р. УПА і ОУН (б) взяли під
контроль «Закерзоння», саме так ці території проходили у зведеннях згаданих
організацій (1 березня

1946

р.

щодо

1947 р. див. Додаток до інструкції ОУН-Б від 3 листопада

посилення

українського населення)

[1,

напливу
с.

інформації про плановане виселення

62-65].

Саме тому військові підрозділи УПА

ОУН були на готові. Відвага, витривалість, добра організація і конспірація
давала добрі шанси на успіх у боротьбі проти сильного противника. Сумніву
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не було, боротьба була доцільною, можливою і корисною. На допомогу успіху
приходила витримка, впертість і рішучість.
Закерзонський край відповідав

6

Воєнному округу «Сян» групи УПА

Захід, командиром ВО «Сяю> був Мирослав Онишкевич.

На території Закерзоння УПА створило мережу бункерів, кожен з яких
мав своє функціональне призначення: харчові, цивільні, медико-санітарні, для
переховування зброї і боєприпасів. Іноді бункери могли були бути пов'язані
підземними переходами і створювати підземні системи. Так було виявлено

32

бункери, які утворювали підземний табір. Іноді бункери були такі великі,

що могли поміщати до

300

осіб. БП було виявлено і ліквідовано понад

1700

криївок. Територія проведення операції була заблокована військами, в'їзд/виїзд
міг бути тільки через контрольні пункти, на яких чергували загороджувальні
загони.

УПА-Захід не проводила відплатні і каральні акції проти польського
населення. Для вояків УПА була розроблена спеціальна брошура «Рейди

і політична робота серед польського населення

1946

р.». Провід ОУН (Б)

вважав, що глибокі рейди на територію Польщі приверне увагу міжнародної
громади до українського питання в СРСР і ПР. Підрозділи партизан мали
значну підтримку місцевого населення. Була створена навіть Лемківська січ,
як один з підрозділів УПА. Місцеве населення називало їх лицарі Лемківщини.
ХХ з'їзд КПРС, який відбувся

14-25

лютого

1956

р. у Москві змусив

польське керівництво критично оцінити організацію, проведення та наслідки
операції «В». Однак, члени колегії МВС ПР

5

червня

1956

р. не виступили

проти акції «В», мотивуючи, що мали право і обов'язок проводити її проти

бандитів. Ще тоді була висловлена думка, що польська держава не має
можливості повної компенсації завданих збитків.

19 червня 1956 р.

на засіданні колегії МВС Польщі одним з питань була

оцінка проведення операції «Вісла». Виступаючи в один голос одобрили її

проведення: «Ми мали повне право і обов'язок боротися з цією контррево
люцією за допомогою регулярних військ. Під час цієї боротьби були видані

безпощадні директиви, що стос [увалися] цивільного населення ... » (19 червня

1956, Варшава. Протокол засідання Колегії МВС від 5 червня ,1956 р.) [1, с.
~6- 777].
.,
У серпні 1990 р. Ухвала Сейму ПР засуджує проведення операції «Вісла»
і буде намагатись виправити цю помилку. Акцію поляки визнають як велику
помилку, невірне і несправедливе рішення. Однак, ніхто не виправдовується,
а намагається пояснити правомірність дій держави. Констатується факт, що

масове повернення не можливе. Так само, як і немає практичного бажання
повної компенсації. З'їзд ПРП теж розглядав українське питання в Польщі.

Події, які сьогодні обговорюємо повинні отримати правдиву історичну
оцінку.

"
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Сенат РП

1990

р. ухвалив рішення з приводу акції «В» пообіцявши, що

буде шукати порозуміння та примирення. Ось витяг з цього рішення:«Протягом
трьох місяців виселено з рідних місць близько
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тис. осіб, яких було

позбавлено майна, житла і храмів. Упродовж багатьох років їхнє повернення
робили неможливим, а згодом чинили утруднення в цьому. Сенат Республіки
Польща засуджує акцію "Вісла", в ході якої застосовано
тоталітарним

системам

-

принцип

колективної

Республіки Польща прагнутиме виправлення
заподіяних в результаті цієї акції.»

[1,

-

-

притаманний

відповідальності.

Сенат

наскільки це можливо - кривд,

с.778-779].

висновки

Ми зібрались з однією метою, сказати правду українцям і полякам.На
сильницьке переселення (депортація) українців Закерзоння було організовано
польською державою і затверджене її вищими державно-партійними орга

нами, які мали своїх конкретних керівників. Акція була інспірована вищим
партійно-державним керівництвом і здійснювалась під його контролем. При
операції «Вісла» польська влада застосувала до цивільного українського на
селення метод «колективної відповідальності», притаманний тоталітарним,
фашистським режимам. Метою військово-політичної операції «Вісла» було
придушення спротиву населення, зміна етнічної конфігурації території За
керзоння. Українці зазнали дискримінації за етнічною, соціальною та релі

гійними ознаками, яка не виправлена до сих пір. Українська національна мен
шина Закерзоння була повністю депортована і розсіяна. При антиукраїнській
депортації польською державою завдана матеріальна і моральна шкода, яка
не компенсована. Внаслідок депортації українці Закерзоння зазнали глибоких

негативних демографічних і соціальних змін. Польська влада до сих пір зали
шається на позиції неповернення українців Закерзоння на свої етнічні землі.
Маємо задокументований військовий злочин, термін давності до якого не за
стосовується.
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Bohdan Levyk
OPERAТION «WILD» («EAST») 1N DOCUMENTS OF POLISH
SPECIAL SERVICES OF 1947 (HISTORICALAND LEGALANALYSIS)

Analyzed the archival secret and completely secret documents of the Polish
special services for April-July 1947. The military-political operation (action)
of the «Wisla» of the communist Polish Republic was carried out Ьу the Polish
troops during the specified period in the te~itory of «Zakerzony» (Lemkivshchyna,
Posyaniya, Pidlyashshya, Кholmshchina) against the Ukrainian population living оп
their ethnic lands. The purpose of the operation was to physically destroy the units
ofthe OUN (В) -UPA-West and forcibly evict Ukrainians to the west of Poland.
Кеу words: action «Wisla», Zakerzony, operation of eviction ofUkrainians
from the eastem territories ofPolandApril-July 1947

ДОДАТОК
(список вищих польських офіцерів Війська Польського, які керували
проведенням операції «Вісла»).

(1903-1987), генерал бригади, під час Другої
1944 - керівник Міністерства гро
мадської безпеки ПКНВ, у 1945-1954- міністр громадської безпеки; до 1957
в ЦК ПОРП, згодом виключений з партії (генерал дивізії- 22 липня 1947).
2. Роля-Жимерський Міхал, правильно Лижвінський Міхал (18901989), генерал броні, у 1927 розжалуваний і усунутий з ВП за фінансові злов
живання, у 1927-1931 рр. в ув'язненні. Потім виїхав у Францію, де розпочав
1.

Радкевич Станіслав

світової війни в СРСР; з липня до грудня
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співпрацю з радянською розвідкою. З

1943 у ГЛ, був, м. ін., радником Голов
1944 командувач АЛ, а потім один із організаторів народного
ВП; у 1944-1949 міністр національної оборони; у 1952-1955 в ув'язненні;
потім, до 1967, заступник голови ПНБ [Польського національного банку]; у
1981-1986 член ЦК ПОРП (Маршал Польщі-1945).
З. Моссор Стефан (1896-1957), генерал бригади, військовий теоретик,
під час вересневої кампанії 1939 р. командував 6 пек; у 1939-1945 рр. у ні
мецькому полоні, потім, м. ін., заступник начальника штабу 1 Армії ВП, у
1945-1946 шеф кабінету міністра національної оборони, у 1946-1948 заступ
ник начальника Генштабу, у 1947 командувач ОГ «Вісла».
4. Гюбнер (Гібнер, Губнер) Юліуш (1912-1994), генерал бригади,
учасник громадянської війни в Іспанії, з 1941 в Червоній армії, з 1943 у ВП
в СРСР; у 1945-1946 командир 32 пп (в 1947 заступник командувача ОГ
"Вісла" у справах КВБ), з 1949 командир КВБ, згодом командувач Внутрішніх
військ; у 1956-1960 заступник міністра внутрішніх справ.
5. Коссовський Вацлав (1919 р. н.), підполковник, офіцер Червоної
армії, у 1944 відкомандирований до ВП; з 1946 у Генштабі, в 1947 був
начальником оперативного відділу ОГ "Вісла"; у жовтні 1948 повернувся
ного штабу. У

в СРСР.

6.

Сідзінський Болеслав

(1907 р. н.), підполковник; до 1939 підпо
1946-1947 заступник командувача 5 ВО з політи
одночасно у період з квітня по липень 1947 - заступник

ручник резерву піхоти; у

ко-виховних питань,

командувача ОГ "Вісла"з політико-виховних питань; згодом до серпня

1948 заступник командувача 7 ВО з
13 серпня 1948 УБ, звільнений у

ний

політико-виховних питань; заарештова
серпні

1951, пізніше у запасі

(полковник

запасу).

7. Корчинський Іжеrож, правильно Стефан Юліанович (1915-1971),
псевдо ,Jжегож", полковник (генерал бригади з 22 липня 1947), учасник
громадянської війни в Іспанії, член КПІ і КПФ (польська секція); з липня 1942
в Польщі: командир загону ГЛ ім. Т. Костюшка на Люблінщині, з жовтня 1943
р. начальник І Оперативного відділу Головного штабу ГЛ, потім АЛ, з червня

1944 командир Люблінського округу АЛ; після 1944 начальник воєводського
управління ГМ в Любліні, згодом у Варшаві, потім начальник ВУГБ rданськ;
у 1946-1948 заступник міністра громадської безпеки (у 1947 заступник
командувача ОГ "Вісла" з питань безпеки), потім у ВП (МНО); у 1950
обвинувачений і ув'язнений, в ув'язненні до 1956; в 1958-1965 начальник 11
Управління Генштабу. У 1965-1971 заступник міністра національної оборони
(генерал броні).

8.

Хілінський Міхаіл

дирований до ВП у

1944;

(1911

р. н.), полковник, офіцер ЧА відкоман

спочатку помічник начальника Оперативного

відділу Генерального штабу Головнокомандування ВП, з
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1945

начальник

Оперативного відділу

5 ВО, одночасно, у квітні - липні начальник штабу
1947 командир 9 ДП, згодом командувач 7 ВО, а з 1951-заступ
ник начальника і начальник Головного управління бойової підготовки; у 1958
повернувся в СРСР (генерал бригади - 1954).
ОГ "Вісла"; з
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ

УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ У ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Анотація: Чимало написано і сказано з приводу депортації українців
з Польщі протягом

1944-1947

рр. Наразі дуже мало

-

про депортацію

1951

р. Автори поставили собі за мету внести пропозицію про все ж об'єктивне
висвітлення проблеми обабіч українсько-польського кордону, бо, як дотепер,

польська сторона однобічно звинувачує українську у трагедії, що сталася під
час Другої світової війни.
Ключові слова: Україна, Закерзоння, Польща, українці, поляки етнічні
українські землі, виселення, депортація.
Чому?

Виникає безліч отих Чому?

-

питань, на котрі все більше і більше укра

їнців намагаються знайти відповідь. А й справді. Чому один з численних на
родів Європи тепер, наприкінці другої декади ХХІ століття задається таким

запитанням? Чому власне через сто років після проголошення УНР і ЗУНР, які
навіть на деякий час формально об'єдналися, ми й досі говоримо про необхід

ність створити:, розвинути і зміцнити Соборну, Суверенну і Незалежну Держа
ву

-

Україна? Говорити говоримо, але чомусь далі розмов дуже мало робимо.
Очевидно

-

час найвищий по новому глянути на нашу гірку долю.

Сьогодні ми обговорюємо надзвичайно трагічну долю найзахіднішої гілки
українців

-

якщо з заходу по схід

-

то це лемків, надсянців, бойків, любачів

ців, холмщаків і підляшуків. Для цієї гілки українства

-

знову ж те палюче

Чому? Чому і за які гріхи їх прогнали з прадідівських земель? Причому, не в
сиву давнину, коли відбувалися масові міграційні процеси, а в середині ХХ

століття.
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Ще

15 років тому ми задалися метою зібрати незаперечний документаль

ний матеріал, щоб спробувати аргументовано відповісти, бодай самим собі,

чому наприкінці і по закінченню Другої світової війни півмільйона українців
позбавили історичної Батьківщини, а потім, вже на початку 50-х років додали
до того ще близько чи понад

60 тисяч

бойків.

До думки взятися за ретельне опрацювання теми нас постійно підштов
хували нескінченні суперечки з польськими колегами про те, які ж причини
призвели до обопільної трагедії часів минулої війни, хто

перед ким більше

завинив і чим все це закінчилося. Якщо говорити відверто, то польська сто

рона має своє бачення проблеми, на думку української, однобоке. Суть його
полягає у тому, що у взаємній трагедії, на думку польської сторони, винні
виключно українці. Не хочемо огульно приписувати сказане усім польським

науковцям, зрештою усім полякам як народові. Проте, на превеликий жаль,
цим страждають значні верстви польського політикуму, які в гонитві за елек
торатом, підтримують антиукраїнські настрої окремих кіл тих, кого називають
кресов 'яками, тобто вихідців або їх нащадків з нинішніх західних областей

України. Особливо це стосується кривавих подій літа

1943 року на Волині, яке

з плином часу у польському тлумаченні перетворилося на геноцид поляків.
Гідно шануючи пролиту кров, не лише польську, а й українську, можливо
навіть більшу від польської, годі згодитися з таким упередженим трактуванням

дійсності. Не час і не місце тут глибше розвивати думку щодо широко відомої
проблеми.
По суті справи

Повернімося до теми нашої розмови. Зібравши достатню документальну

базу і опрацювавши її ми видали тритомне дослідження про походження і

характер недолі українців регіону

[7],

назва якою

-

Закерзоння

-

увійшла у

науковий вжиток у середовищі вчених, тобто мова про землі, з яких власне
українців у вигнанню по Другій світовій війні під прикриттям милозвучного
обміну населення..,w. Заради правди слід зазначити, що означений обмін обездо

лив не тільки українців, виселених з території Польщі, а й поляків, переселених у зворотному напрямі.

.

-Ми своє дослідження побудували на прикладі вигнання з Отчого краю
однієї, а вірніше двох гілок закерзонців

-

холмщаків і підляшуків. Але процес

на інших землях від його різновиду на Холмщині і південній частині Підля
шшя відбувся дещо зміщеним у часі. Характер і методи виселення були тими

самими. Тому ілюструючи запропонований матеріал залучатимемо більше
прикладів з Холмщини і Підляшшя у тій частині, що стосується політико
правових засад переселення українців до УРСР.

Якщо мати на увазі переселення українців з Польщі, а поляків з України

у свою країну, то проблему доцільно розглядати у контексті відтворення
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Польської держави внаслідок завершення війни. Про Українську державу

мова не велася, бо в складі СРСР процвітш~а УРСР. Будь-які територіальні
врегулювання у тій частині Європи, яка прилягає до західного кордону
Радянського Союзу, не могли розв'язатися без його участі, а про іншу
Україну, крім радянської, він не став би говорити. Оrже Заходові залежало
на відтворенні Польщі, м'яко кажучи, не зовсім залежної від СРСР

[7,

т.1, с.

590-594].
Українці Закерзоння, як зрештою, й поляки не знали, що на час вступу

Червоної армії на терени, про які ми власне й ведемо мову, головні учасники
Антигітлерівської кош~іції (СРСР, США, Велика Британія) вже у загальних

рисах узгодили повоєнні кордони Польщі. Їх долю вирішили на конференції
у Тегерані наприкінці листопада і початку грудня

1943

р. За рішенням конфе

ренції польсько-радянський кордон мав пройти вздовж річок Буг і Сян. Тери
торіальні втрати Польщі на сході (Волинь, Галичина), за які вона сторіччями

воювала, Велика трійка вирішила компенсувати Східною Пруссією та Сіле
зією, які до війни

належали до Німеччини. До речі, цю ідею

оприлюднив

Уінстон Черчіль 29 листопада 1943 р. на зустрічі з Йосипом Стш~іним під час
конференції. Письмово він заявив, що «осердя польської держави і народу по
винне бути розташоване між так званою лінією Керзона і лінією Одер, з вклю
ченням до складу Польщі Східної Пруссії і Опельнської провінції»

[5,

с.510].

З того випливало, що на території Польщі мало б залишитися близько

700 тис.

українців, які споконвіку, населяли Забужжя та Надсання, складаючи

там етнічну більшістю. Враховуючи минулий історичний досвід, перспектива
виселення на влаштувала місцеве населення, але Керівники держав як з де
мократичними, так й тоталітарними системами управління не взяли до уваги

давню проблему української людності цих земель[7, т.1, с.

595-607].

За таких обставин і з' явилася Угода про евакуацію українського населен
ня з території Польщі до УРСР і польських громадян з території УРСР до

Польщі. За тією довгою назвою у вжиток увійшла популярна її назва про обмін
населенням

[11].

Проте, що стосується українців не усього Закерзоння, а лише його ча
-стини існує й інший документ, який передував названому. Маємо на увазі лист

Микити Хрущова до Йосипа Стш~іна від 20 лиіїїія 1944 р. В ньому, зокрема,
підкреслювалося, що «за межами державного кордону

1941

року залишилася

велика територія, заселена українцями. Історично ті землі прилягали до Укра
їни і частина тих земель в минулому входила до складу Руської держави ...

До Радянської України слід приєднати наступні райони: Холм, Грубешів,

Замістя, Томашів, Ярослав і деякі інші пункти, які прилягають до зазначених
районів. З тих районів можна буде створити в складі УРСР Холмську область
з обласним центром в м. Холм.
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Після включення цих районів до складу Радянського Союзу вирівняється
державний кордон, не буде нависати над Львовом великий виступ в районі
Сокаля .. »

[6].

До листа додавалася Довідка про адміністративно-територіальний по

діл Холмської губернії; Західної Галичини, Закарпатської України і Південної

Буковини, в якій йшлося про створення Холмської області у складі

восьми

районів (повітів). З Західної Галичини передбачалось створити також вісім
повітів, з включенням їх до складу Дрогобицької області. Далі мала бути ство
рена Закарпатська область з

24

повітів. А Південна Буковина у складі п'яти

повітів мала відійти до Чернівецької області[2].
Роздуми про те, було б це добре чи ні, якби подібний проект тоді пов
ністю втілився у життя, тепер вже не мають сенсу. Але заради об'єктивності

необхідно сказати, що у документ закладалися не безпідставно етнотериторі
альні міркування, оскільки до нього залучилися колишні українські етнічні

землі. Якщо ж мову вести про виключно землі, про які йдеться на нинішній
конференції, то пропозицію Хрущова Сталін не взяв до уваги, зокрема про Хо
лмську область

[7,

т.1, с.580-582]. Що ж стосується повітів, рекомендованих

до Дрогобицької області. Гадаємо, що ту частину Бойківщини, яку увели до її
складу, у

1951

р. виміняли у поляків, віддавши її за вузьку смугу також україн

ських етнічних теренів, які потрапили до Львівської області від Люблинського
воєводства

[2].

А ось про гіпотетичну Холмську область варто б хоч побіжно сказати.
Серед восьми передбачуваних повітів, зі сходу на захід

-

Володавський, Хол

мський, Красноставський, Грубешівський, Белзький (наша умовна назва, бо в
тексті документу її немає, а є лише центр - Белз, з

1951

р. центр Забузького ра

йону Львівської області), Томашівський, Замістський і Тарногородський (теж
наша умовна назва, до нього мали потрапити села з Білгорайського, Ярослав
ського, Переворського, Чесанівського і Ниськівського повітів). У довідці пере
лічені населені пункти, які мали увійти до того останнього повіту[2].
Територіально область мала б простягатися вузьким, але довгим пасмом

з

12 тис. 310

км 2 , а її населення складалося б з

797

тис.

039

осіб (така висока

точність). Згідно з розрахунками серед означеної кількості населення мало б
налічуватися

313 тис. 719 українців їросіян (?), або 39,36 %; 363 тис. 288
45,5%; 93 тис. 581 євреїв, або 11,74%; 26 тис.451 особа інших
національностей, або 3,33 відсотка [2].
поляків, або

У наш час документ не має ніякого значення. Але тоді, коли його
складали, то до нього включалися завідомо недостовірні дані щодо населення.

По-перше, автори документу залучили дані з перепису населення Російської
імперії 1897 р. і першого перепису відновленої Польської держави, проведеного

1921

р. В обох випадках кількість українців заменшена. У першому випадку

частина з них стала русскими, а в другому
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-

поляками. Що ж стосується

євреїв, то цифра взагалі абсурдна, бо їх винищили німецькі окупанти. А,

по-друге, усі розрахунки здійснювались на підставі, якщо так умісно висло
витись інтернаціонально-пролетарського підходу, без урахування будь-яких

місцевих особливостей, які характеризували ментально-побутовий уклад
життя на православних холмсько-підляських землях і греко-католицьких
західногалицьких і надсянських теренах. Але, цілком зрозуміло, що такі
дрібниці нікого не турбували

[7, т.1,

с.579-580].

З затії, про яку мова, нічого не вийшло, бо Сталін мав дещо відмінні
плани. Тому Хрущову довелося агітувати вже за виїзд українців до УРСР.
Одному з нас довелося бути свідком, коли протягом тижня-двох українців
закликали просити батька усіх народів Сталіна створити Холмську область, а
потім, прямо навпаки, забрати нас під свою могутню руку

[7, т.1,

с.580-581].

Сенс переселення

Можна гадати
у

Польщі.

Але,

-

так чи не так мало вирішуватися українське питання

поза

будь-яким

сумнівом,

радянське

керівництво

було

змушене потурбуватись про те, щоб остаточно не розсваритись з західними
союзниками, зберігши при тому територіальні надбання, вже

здійснені. А,

крім того, приєднання до СРСР не лише Холмської області, але й усього
Закерзоння, виглядало, на нашу думку, менш значним, ніж включення Польщі
до сфери геополітични:х: інтересів Радянського Союзу

[7, т.1,

с.581-582].

Власне, на цьому тлі можна зрозуміти, чому місцем створення Польського
Комітету національного визволення як установи, котра мала виконувати

обов' язки тимчасового уряду Польщі, обрано саме Хомл. Створення ПКНВ
датоване

21

липня

1944 р.,

а наступного дня він вже звернувся з маніфестом

До польського народу, в якому було викладено засади відтворення Польської
держави, котра мала стати принципово відмінною від Другої Речі Посполитої.
Як тепер вже достеменно відомо, ПКНВ і його відозва, були заздалегідь підго
товлені далеко на схід від Холма

[7, т.1,

с.582,

588-589].

Усе свідчило, що основна відмінність між довоєнною і повоєнною
Польщею мала полягати у тому, що перша не трактувала СРСР як доброго

сусіда, а теперішня мала б стати його вірним сателітом.

Ось за таких обставин з'явилась Угода про обмін населенням і розпоча
лася її практична реалізація. Ще до її підписання ПКНВ, а згодом і Тимчасо
вий уряд Польщі здійснили ряд заходів, спрямованих на суттєве обмеження

національних прав українців, які за розробленими планами підлягали висе
ленню за межі Польської держави. Відразу ж були ліквідовані діючі за німець
кого окупаційного режиму українські початкові і середні школи, громадські і
кооперативні організації. На Холмщині і Підляшші повністю припинено ді

. яльність Холмсько-Підляського

православного єпархіального управління, ду-

ховної консисторії та православних парафій
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[7, т.1,

с.

608].

.,.

До речі, на такий стан справ звернув увагу керівництва Польщі радник

посольства СРСР Володимир Яковлєв на зустрічі з Болеславом Бєрутом,

Едвардом Осубкою-Моравським і Міхалом Роля-Жимерським. Радник зачитав
їм телеграму від командування

1-ro Українського фронту про ліквідацію укра

їнських шкіл на Грубешівщині і Ряшівщині і попросив внести ясність у цю
клопітливу справу. Моравський відповів, що на Ряшівщині українцям залише
но

1ОО шкіл; а про Грубешівщину делікатно промовчав. Щодо церков, то керів
« 11 О костелів, переданих німцями українцям для їх

ник ПКНВ пояснив, що

богослужінь, не будуть покищо передані полякам до від'їзду українців з Поль
щі у зв'язку з угодою про евакуацію»

[9,

с.95). Поза сумнівом, Осубка-Мо

равський, роблячи таку заяву, мав на увазі повернення українцям німецькою
окупаційною владою храмів православним холмщаком і підляшуками у

1940

р., які він тепер називав костелами, буцімто відібраними від поляків-католи
ків тими ж німцями і переданими українцям, що спотворює історичну дій

сність. Слід нагадати також, що Яковлєв говорив польським керівникам про
«ряд фактів стосовно порушення у повітах директив ПКНВ з питань взаємин
з українцями, що мало місце і на Грубешівщині і на Ряшівщині. «Берут і Мо

равський з цим погодилися і обіцяли вжити необхідних заходів», як записано
в документі

[9,

с.95).

Виходило так, що при повній дезорганізації життя української спільноти
Закерзоння її єдиним рятівником за заздалегідь продуманим сценарієм став

Радянський Союз. Навіть в обговорюваній угоді передбачливо записали,
що

евакуація,

чи

пак,

депортація

мала

розв' язати

одвічну

проблему

міжлюдських українсько-польських взаємин. При тому найважливішим для
тодішніх вершителів долі сотень тисяч українців стала «підготовка грунту
до непорушності нових державних кордонів між Радянською Україною й
демократичною Польщею»

[ 1О,

арк.11].

Організаційні засади переселення

18

вересня

1944

р. Миколу Підгорного було призначено

головним

уповноваженим уряду УРСР по переселенню українців із Забужжя і Засяння
до України. Того ж дня він прибУ,в до Люблина і розпочав формування

відповідної виконавської структури і разом з представником уряду СРСР
при ПКНВ Миколою Булганіним координував процес розгортання повітових

евакуаційних

комісій,

збору

інформації

про

чисельність

українців,

їх

матеріальний стан та настрої бажаючих добровільно і назавжди покинути
свою історичну Батьківщину.

21

вересня, тобто за кілька днів затверджено районних (повітових) упов

новажених, склади переселенських комісій та уповноважених представників
НКВС при них [З, арк.8]. На роботу в апараті головного та повітових (район
них) уповноважених з евакуації українців з Польщі було скеровано
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375

осіб, з

яких

315

працювали у повітових комісіях. Органи державної влади УРСР на

правили до складу комісій

84 керівників
[4, арк.129].

106 керівників державних органів середньої ланки,
11 партійних працівників

господарських установ і організацій,

Переселенські комісії мали від

15

жовтня

1944

р. до

1

лютого

1945
[1,

переселити з Польщі до України усіх осіб української національності

612].

р.
с.

Така поспішність була викликана намаганням створити умови польській

стороні збудувати однонаціональну Польщу, щоб її підпорядкувати імперським
планам радянського керівництва.

Організатори переселенської акції мали доволі обмежений набір засобів

впливу на місцеве українське населення. Їх робота переважно зводилася до
агітації, нагнітання негативних емоцій та силового тиску. У практичній діяль
ності вони застосовували добре перевірений метод широкомасштабної нав' яз
ливої пропаганди. Крім вихваляння радянської дійсності, активно рекламува

лися встановлені угодою гарантії для потенційних переселенців, зокрема, на
отримання землі та житла, компенсаційних виплат за залишене майно і т. п.

[7, т.1,

с.

600-607].

Слід відверто сказати, що українці Закерзоння добре розуміли, що рай

ські обіцянки нічим не гарантувалися, бо радянська дійсність докорінно від
різнялася від пропагандистських заходів. Найсвіжішим доказом цьому був
гіркий досвід

9

тис. (за різними даними) холмщаків і лемків, які вдалися за

пошуками порятунку до СРСР у

1939

р. Невеликій частині з них вдалося ще

під час війни повернутися до власних домівок.
Мабуть не належить приховувати й того, що на осінь

1944 р.

було дещо

відмінне ставлення до обміну населенням у різних частинах Закерзоння.
Найбільше зговірливими виявилися холмщаки і підляшуки, і не лише тому,
що вони були православними і їх вивозили у біженство ще під час Першої
світової війни, а передусім через те, що протягом всієї німецької окупації вони
зазнали жорстоких страждань через поодинокі, а потім масові вбивства з боку
польського підпілля, при прямому потуранні окупаційної німецької влади, яка

нібито захищала українців і ставилася до них краще, ніж до поляків. Насправді
ж німцям залежало на одному

-

не просто підтримувати стан напруги між

українцями і по.ляками, а й підсилювати його.
Окупантів замінили визволителі. Але суть справи змінювалася лише в
одному. Те, що діялося на Холмщині і Підляшші до того, тепер з неменшою
напругою перенеслося на галицько-лемківські землі, щоб довести їх мешкан

ців до стану, за якою вони мали б добровільно покинути свої рідні оселі.
Отже, спочатку вирішили переселити до УРСР православних українців
Холмщини і Підляшшя, які мали вибирати між загибеллю на місці або страж
даннями в СРСР і, таким чином, добровільно переселитися. Слідом за ними,
так само добровільно, мали те зробити й українські греко-католики, чи й пра-
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,;

вославні, бо таких було чимало серед лемків, виїхати з західної Галичини і
Лемківщини. І все те мало відбутися у стислі строки. Але справа просувалася,

всупереч сподіванням організаторів, з дозволу сказати б, обмінної акцй•, над
звичайно повільно. Все це безперечно пояснюється небажанням українського
люду покидати місця споконвічного замешкання.

Самі переселенські органи з самого початку не орієнтувалися у ситуації
і не могли чітко налагодити збір заяв, оформлення всієї документації. Часто,
ті хто подавали заяви, виїжджати відмовлялися. З цього приводу

1944

24

жовтня

р. у Люблині за участю секретаря ЦК КП (б) У Дем 'яна Коротченка

та головного уповноваженого з переселення Миколи Підгорного проведено
нараду. На якій з'ясувалося, що навіть не з усіма переселенськими комісія
ми на місцях існував належний зв'язок. Коротченко повчав зібраних, що їм
«не потрібно бути надто обережними, увага звичайно потрібна, але все ж на
відправку натискайте. При цьому не орієнтуйтеся на терміни, які визначені

угодою, а швидше забирайте народ ... Треба так поставити питання
і виїжджай»

[8,

-

зібрався

арк.4-27].

Польська ж сторона в погоні за однонаціогальною державністю намага

лася силою умовити українців залишити рідні місця. Спочатку були численні
випадки на Холмщині і Підляшші. Але повністю методика проявилася при

вигнанні українців з галицько-лемківських теренів.
Висновок

Не вдаючись у деталі переселенської акції варто зазначити, що за часів
СРСР відкрито і об'єктивно лише на Заході можна було щось написати про
переселенську трагедію українців

1944-1947

рр. Лише з розпадом СРСР про

це стало можливим заговорити в Україні. Але, на жаль, Українська держава
лише з початком російської агресії почала вникати у суть цієї болючої справи.
Не ображаючи ніяким чином польську сторону хочемо лише звернути

увагу, що вона для себе формально ніби питання вирішила. Але в наш час
українці навіть у східних, дуже зросійщених регіонах, уже не ті. Тому, як нам
бачиться, на державному рівні в обох країнах слід було б говорити про вза
ємну провину у тому, що сталося, а не вважати когось одного винним ,в усіх

клопотах. У важкій спільній історії ми мали не лише одні прикрощі, а знай
деться чимало такого, що допомогло б обом державам пліч-о-пліч крокувати

до спільного майбутнього. А українській стороні

-

настав час накінець по

дбати про авторитет своєї держави, свого народу, що ніяк не образить наших
сусідів

-

поляків, бо перед ними вимальовується загроза не менша, ніж перед

українцями. А могили полеглих обабіч кордону належить гідно шанувати.
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То politically and legally resolve the Ukrainian problem in Poland, authors'
idea transforms into reproduction of the tragic fate of Кholmshchyna- Pidlishia
Ukrainians. The researchers outline their vision of emergence and nature of forcible deportation deep into Russia in 1944-1947 and the following deportation of
disadvantaged реорІе, started under the guise of population exchange 1951. The
authors made an attempt to evaluate the course ofhistory from unbiased scientific
standpoint under the then conditions. Otherwise, it could serve as а basis for objective discussion ofthe Polish scientists. lts main objective is to disclose the past of
the Кholmshchyna and Pidlishia Ukrainians and their descendants' present realities,
aiming to seek opportunities for unbiased Ukrainian-Polish scholars' research and
design solution to cross-border and inter-human bridge building.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛІОRЛІНСЬКОЇ УГОДИ З
УРСР У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛЬСЬКОГО
КОМІТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ

Підставою здійснення евакуації

1944-1946 рр.

вважаються три угоди.

Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки
(УРСР) і Польським Комітетом Національного Визволення (ПКНВ) про
евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян
з території УРСР. В тексті угоди вказані: дата

блін. Вона завірена печатками
підписами

-

-

9

вересня

1944

р. та місто Лю

Ради Народних Комісарів УРСР і ПКНВ та

за уповноваженням уряду УРСР Голови РНК УРСР М. Хрущо

ва і за уповноваженням ПКНВ Голови ПКНВ Е. Осубки-Моравського 1 • У
подальшому тексті

-

Люблінська угода з УРСР. Обставинам пов'язаним саме

з цією угодою у статті приділяється першочергова і найбільша увага. Разом з
тим, робота охоплює питання і щодо двох інші Люблінські угоди

-

з БРСР і

ЛитРСР.

Угода між урядом Білоруської РСР і ПКНВ про евакуацію білоруського
населення з території Польщі і польських громадян з території БРСР. В
її тексті подані: дата

- 9

вересня

1944

р. та місто Люблін. Угода завірена

печатками РНК БРСР і ПКНВ та підписами

-

за уповноваженням уряду БРСР

Голови РНК БРСР П. Пономаренка і за уповноваженням ПКНВ Голови ПКНВ

Е. Осубки-Моравського 2 У подальшому тексті

-

Люблінська угода з БРСР.

Угода між урядом Литовської РСР і ПКНВ про евакуацію литовського
населення з території Польщі і польських громадян з території ЛитРСР. Дата

- 22
1

вересня

1944

р., місто

-

Люблін. Завірена печатками РНК ЛитРСР і

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (ГДА МЗСУ).

- Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 56. - Арк. 1-28. Угода між rі,ядом Української Радянської Со
ціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про ева
куацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території

УРСР.

9

вересня

1944

р. (оригінали українською і польською мовами з печатками

РНК УРСР і ПКНВ та підписами М. Хрущова і Е. Осубки-Моравського). (Люблінська
угода з УРСР)
2

Архів Міністзрства замежнь1х спрау Рзспубліки Беларусь (АМЗС РБ). - Ф. 907/3. Оп.

3. -

Д.

13. -

Л.

1-14.

Пагадненне паміж урадам Беларускай Совецкай Соць1ялі

сть1чнай Рзспублікі і Польскім Камітзтам Нацьшнальнага ВЬІзвалення аб звакуацьІі
беларускага насельніцтва з тзрь1торьІі Польшчь1 і польскіх грамадзян з терЬІторь1і
БССР.

9 верасня 1944 г.

(арь1гінал на беларускай мове з пячаткамі СНК БССР і ПКНВ

і подпісамі П. Панамарзнкі і

3. Асубкі-Мараускага).
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ПКНВ та підписами
М.

Гедвіласа

і

-

за

за уповноваженням уряду ЛитРСР Голови РНК ЛитРСР
уповноваженням

Моравського3. У подальшому тексті

-

ПКНВ

Голови

ПКНВ

Е.

Осубки

Люблінська угода з Лит РСР.

Узагальнено ці три акти є можливим означити, як Люблінські угоди

вересня
назву

1944

р. В польській історіографії вказані Люблінські угоди мають

республіканські угоди

-

угод вересня

1944

(uklady republikanskie). Кожна з Люблінських
(bilateralna) - двосторонньою,

р. була білатеральною

закритою, у зв'язку з тим, що долучення інших сторін не передбачалося.

Радянський та польський тоталітарні режими вважали у своїх взаєминах
Люблінські угоди вересня

1944

р. достатньою формальною підставою для

маскування та здійснення репресивної операції

1944-1946 рр.

За умовами ціх Люблінських угод з території Польщі до республік СРСР
були примусово евакуйовані польські громадяни української, російської,

білоруської, русинської та литовської національності. Вони (крім литовців,
кількість

яких

іменовану,

як

дорівнювала
"руська",

лише

14

осіб),

етномовнокультурну

складали
групу

єдину

історично

конфесійно

належну

до східного обряду, до якої також входили етнічні поляки та представники
інших національностей православного і греко-католицького віросповідання.
В протилежному напрямку, на Захід, в межах де-юре (до лютого
все

ще

довоєнних

кордонів

Республіки

Польща,

відбулася

1946

р.)

евакуаційне

переселення "поляків і євреїв, що перебували в польському громадянстві

до

17

вересня

1939

року" 4 • Насправді, ці особи, не втративши польського

громадянства, від листопада

1939

р. отримали ще і радянське громадянство,

тобто мали подвійне польське і радянське громадянство. До "поляків" також
фактично були віднесені етнічні українці і білоруси римо-католицького віро
сповідання.

Попередньо опрацьовані матеріали дають
використовувати категорію

-

обгрунтовану можливість

примусово евакуйовані польські громадяни,

щодо осіб виселених, на підставі Люблінської угоди з УРСР, з території су
часних південно-східних воєводств Республіки Польща і висланих до УРСР в

1944-1946 рр.,

а також категорію

-

примусова евакуація щодо самої евакуації

Lietuvos centrinis valstybes archyvas (LCVA). - F. R. 754. - Ар. 4. - В. 53. - L. 15-25.
Uldad pomi~dzy Polskim Komitetom Wyzwolenia Narodowego а Rz~dem Litewskiej Socijalistycznej Republiki Rad, dotycz~cy ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej
SRR і ludnosci litewskiej z terytorium Polski z dnia 22 wrzesnia 1944 r. (tekst w j~zyku
polskim uwizetelowany piecz~ciami PKWN і Rz~du Litewskiej SRR і sygnowany podpisami
Е. 0s6bki-Morawskiego і М. Gedwilasa).
4 ГДА МЗСУ. - Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 56. - Арк. 1. Угода між урядом Української Радян
ської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволен -

3

ня про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян

з території УРСР.

9 вересня 1944 р. (оригінали українською і польською мовами з
печатками РНК УРСР і ПКНВ та підписами М. Хрущова і Е. Осубки-Моравського).
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цих польських громадян до УРСР у

1944-1946 рр. 5

Визначення правового статусу вказаних угод нерозривно пов'язано з

встановленням правового статусу структур, які виступили їх підписантами,

зокрема, ПКНВ. В зв' язку з цим у даній роботі з метою розкриття вказаного
питання проведено комплексне дослідження наявності правових передумов
примусової евакуації

1944-1946 рр.

В дослідженні питання правового статусу Люблінської угоди з УРСР,

як і двох інших укладених з БРСР і ЛитРСР, доцільно враховувати не лише
такі критерії, як "підписання", "ратифікація", "опублікованість", "виконання
умов" тощо. Варто також включити до комплексного аналізу визначення таких
категорій, як законодавча база, легальність існування ПКНВ, законні підстави,
з його боку, до участі в укладені Люблінських угод вересня

1944 р.,

право до

візування їх, зокрема, власною печаткою та інші. З чого виникає, що правовий
статус Люблінських угод вересня

1944

р. на пряму пов'язаний з визначенням

правового статусу Польського Комітету Національного Визволення.
Розв'язання

означеної

проблеми

може

базуватися

лише

на

безсумнівній правовій концепції здатній привести до об'єктивного висновку.
Інтертемпоральна

засада

сформульована

міжнародного правосуддя від

у

Рішенні

Постійної

палати

4 квітня 1928 р. у справі Нідерланди/ США щодо

острову Паль.мас визначає: "усі правові події повинні бути оцінені з пункту

бачення права чинного в часі, коли ці події дійсно відбувалися" 6 • Відповідно,
розгляд законності постання, існування та правосуб'єктності ПКНВ, має

об'єдну"вати в собі міждисциплінарні дослідження з опрацюванням, як іс
торичних складових так і норм міжнародного та польського права, чинних
на

1944

р. Власне такий підхід надасть можливість об'єктивного визначення

правового статусу ПКНВ і як наслідок правового статусу документів, актів і
угод завізованих його функціонерами, а серед них і Люблінської угоди з УРСР.
Варто відмітити, що на відсутність у ПКНВ правових підстав щодо
підписання Люблінської угоди з УРСР узагальнено звертав увагу в книзі
"Трагедія Холмщини" голова товариства "Холмщина" О. Боровик 7

В Польщі питання правового стутусу Крайової Ради Народової (КРН),
ПКНВ та Люблін~их угод вересня

1944

р. розглядалось в дослідженнях і

5

Юоs А. Przymusowa ewakuacja (1944-1946) - periodyzacja w swietle dokument6w archi-

6

walnych Archiwum Akt Nowych w Warszawie / А. Юоs // Spotkania humanistyczne. lnstytut Filozofii Polskiej і Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlicach. - Siedlice, 2016. - Nr 6. - 190 s. - S. 163-183.
Приватний архів А. І. Клоса. List Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Polski DPT 3161/8/2010/128166/LK/132334 z dnia 15 listopada 2010 r., sygnowany przez Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego R. Sarkowicza. - С. 3.

7

Боровик О., Боровик А. Трагедія Холмщини. До 60-річчя Холмських подій. Третє ви
дання (змінене, доповнене)/ О. Боровик, А. Боровик.
ська друкарня", 2008. - 260 с.
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-

Рівне: ВАТ "Рівнен

_;

публікаціях r. r урського "Podstawy ustrojowe PRL"8 і "Tworzenie podstaw ustrojowych PRL"9, Л. Антоновича "Status prawnomiydzynarodowy Rzeczypospolitej
Ludowej" 10, С. Цісельського "Transformacja ustroju politycznego Polski w latach
1944--1948" 11 , С. rебетнера "Charakter prawny ukladow republikanskich" 12 ,
"Uklady republikanskie nigdy nie ЬуІу ratyfikowane" 13 , Р. Квєцня "Charakter
prawny і znaczenie um6w repatriacyjnych z 9 і 22 wrzesnia 1944 roku''14, Й. В рони
"Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego" 15 , К. Керсен "Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22VII-31 ХІІ 1944"1 6, Л. Гельберга "Powstanie Polski Ludowej"17, А. Бурди "Rozw6j ustroju politycznego Polski Ludowej" 18 та "Кrajowa Rada
Narodowa"1 9 , З. Кумося "U zr6del Polski Ludowej. Geneza Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego" 20 та виданні "Polska Ludowa 1944--1950. Przemiany spoleczne"21 , М. Чижович-Маліновська, Й. Менее, Б. Рєкут "Problematyka
podstaw prawnych roszczen odszkodowawczych z tytulu strat wojennych. Raport
о stratach wojennych Warszawy. Czysc ІГ' 22 . В роботах одних дослідників це

G6rski G. Podstawy ustrojowe PRL / G. G6rski // Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej.
Naczelna Rada Adwokacka. - Warszawa, 2004. - Nr 561-562 (wrzesien-pazdziernik). 327 s. - s. 126-134.
9 G6rski G. Tworzenie podstaw ustrojowych PRL / G. G6rski / / Czasy Nowoczesne. - 2005.
- Т. XVIII-XIX - S. 17-25.
10 Antonowicz L. Status prawnomit,dzynarodowy Rzeczypospolitej Ludowej / L. Antonowicz.
- Lublin: Polonia, 2000. - Т. XLVII.- S. 7-21.
11 Ciesielski S. Transformacj а ustroju politycznego Polski w latach 1944-1948. Referat /
S. Ciesielski. [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.sciesielski.republika.
pVvaria/transform.html (дата звернення 01.03.2015) - Назва з екрану.
12 Gebethner S. C.harakter prawny uklad6w republikanskich / S. Gebethner / / Rzeczpospolita.
- 2004. - Nr 30 (5 lutego).
13 Gebethner S. Uklady republikanskie nigdy nie byty ratyfikowane / S. Gebethner // Rzeczpospolita. - 2004. - Nr 34 (11 lutego).
14
Kwiecien R. Charakter prawny і znaczenie um6w repatriacyjnych z 9 і 22 wrzesnia 1944 roku / R. Kwiecien / / Przegl<}d Sejmowy. Dwumiesit,cznik. Wydawnictwo Sejmowe. - Warszawa, 2005. - ХІІІ 4 (69). - 248 s. - S. 9-21.
15
Wrona J. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego / J. Wrona / / Rocznik Chelmski. Chelm, 1996. - Т. 2- S. 241-264.
16 Kersten К. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII-31 ХІІ 1944 / К. Kersten. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1965. - 262 s.
.
17 Gelbergti>owstanie Polski Ludowej / L. Gelberg. - Warszawa: Panstwowe Wydawnidwo
Naukowe, 1970. - 159 с.
18Burda А. Rozw6j ustroju politycznego Polski Ludowej І А. Burda - Warszawa, 1969.
19 Кrajowa Rada Narodowa/ [red. А. Burda; aut. А. Ajnenkiel et al.]. - Wroclaw-Warszawa:
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Instytut Pan stwa і Prawa, 1976. - 250 с.
2
Kumos Z. U zr6del Polski Ludowej. Geneza Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
І Z. Kumos. - Warszawa, 1989.
21 Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany spoleczne / [red. F. Rzszk]. - Wroclaw, 1974. 470 s.
22
Czyzowicz-Malinowska М. Problematyka podstaw prawnych roszczen odszkodowawczych z tytulu strat wojennych І М. Czyzowicz-Malinowska, J. Menes, В. Piekut.// Raport о
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питання опрацьовувалось в загальноісторичному контексті, в роботах інших
в контексті проблеми компенсації для переселених на підставі Люблінських
угод з територій УРСР, БРСР та ЛитРСР, за нерухоме майно залишене поза

сучасними кордонами Польщі. Крім того, є вироки судових органів, які були
винесенні у провадженнях з цього ж питання. Автор торкався висвітлення
правових аспектів Люблінської угоди з УРСР в публікації "Примусова

евакуація

1944-1946 років -

репресія проти польських громадян" 23 •

Проте, вказані опрацювання не мають характеру цілісного, комплексно
го дослідження. В них, хоча і ставляться під сумнів легальність ПКНВ і Лю
блінських угод вересня

1944 р.,

проте відсутнє оперування достатньою кількі

стю вичерпних аргументів, які б однозначно визначали незаконність постання
та існування ПКНВ і відповідно, Люблінських угод вересня

1944 р.

Крім того,

серед україномовних робіт не зауважено жодної, яка б розглядала, як право

вий статус ПКНВ так і правовий статус Люблінської угоди з УРСР. В той же

час, автором не лише враховані об'єктивні складові вказаних опрацювань та
судових вироків, але також на підставі нормативних актів та архівних джерел,
проведене rрунтовне дослідження заявленої теми та зроблені достатньо ви
черпні висновки щодо правового статусу ПКВН та Люблінських угод верес

ня

1944 р.,

а серед них і Люблінської угоди з УРСР.

Приступаючи до розгляду вказаного питання варто означити правові
категорії необхідні для дослідницького оперування за цим напрямком в кон

тексті теми примусової евакуації

1944-1946 рр.

Узагальнену квінтесенцію ка

тегорії "правовий статус органу влади" можна вивести з опрацювання цього
питання у статті Б. Ринажевського. Правовий статус

-

одна з ключових кате

горій юридичної науки, яка означає комплексне юридичне явище, регламен

товане нормами права, що визначає статус (становище) органу у відповідній
державній системі. Розглядається через правосуб'єктність органу

-

передба

чену нормами права здатність виступати учасником правовідносин. Правовий
статус органу влади визначає: офіційну назву органу; порядок та спосіб його
утворення; право і обов'язок мати певну внутрішню структуру; рівень і вид
його влади у державній системі; рівень компетенції; наявність, або відсут
ність прав юридичної особи; підпорядкованість; обсяг та характер владних

повноважень; територію діяльності; сфери діяльності;право та обов'язок ко
ристуватися державними символами та атрибутами; порядок вирішення підві

домчих питань; джерела фінансування; право та компетенцію щодо прийняття
рішень, правових актів, укладення угод, що визначає юридичну природу цих

документів; міру відповідальності органу та його посадових осіб за порушен

ня законності 24

stratach wojennych Warszawy. - Warszawa, wrzesien 2004 - luty 2005. - Cz(iSC П. - 99 s.
23

Клос А. Примусова евакуація 1944-1946 років - репресія проти польських громадян
І А. Клос

24

// Наше слово (Варшава). - 2012. -

№

11 (18 березня).

Ринажевський Б. Компетенція та повноваження військової служби правопорядку
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Необхідною складовою розробки вказаного напрямку теми є розрізнення
категорій

-

легітимність та легальність. З латині

legitimus - згідно з законами,
legitimacy у нормативно

правомірний, законний. Англійською мовою термін

му змісті означає "законнонарожденність". Усі помітні події у світовій полі
тиці і міжнародних стосунках вимірюються через критерії легітимності, які
базуються на міжнародно-правових принципах і нормах. Легітимність

-

це

складова законної влади будь-якої держави, що означає визнання її, як в сере

дині держави, так і на міжнародній арені. Проте, легітимність не слід прирів
нювати до існуючого в праві поняття законності
ність

-

(legality).

Законність/легаль

це сувора відповідність офіційно існуючому закону. Тобто, не кожна,

навіть законно обрана влада може бути легітимною, як-то

-

користуватись

авторитетом та визнаннями громадянами країни та міжнародного співтовари

ства. Таким чином, законність є мірою об'єктивного права

-

статичному стані, а легітимність є мірою суб'єктивного права

перебуваючи у

-

перебуваючи

у динамічному стані, на стадії реалізації об'єктивного права25 Отже, поняття
"легітимність влади"

-

громадське визнання її законності різниться від понят

тя "легальність влади"

-

правове, формальне її закріплення. На міжнародній

арені засобом легітимності може бути міжнародно-правове визнання держави
та уряду. На відміну від легальності легітимність не є юридичним засобом
визнання влади або державно-правових інститутів такими, що відповідають

закону. Тому, паралельно з легальною може існувати нелегальна влада 26 Важ
ливою для визначення правового статусу Люблінських угод вересня
категорія "правомірність"

-

1944 р.,

є

відповідність міжнародного договору міжнарод

ному праву 27

Визначення правового статусу Люблінських угод вересня 1944 р. по
требує здійснення сукупного аналізу історичної та політичної ситуації верес
ня

1944 р.,

та чинного на той час, міжнародного та польського законодавства,

як джерел права щодо визначення законності підстав існування польських
державних органів влади в еміграції. І разом з тим, з' я сування відповідності
нормам права фактів постання КРН і ПКНВ, які декларували себе органами
польської державної влади, їх легальність та легітимність у цьому статусі,

· · правомочність ПКНВ до укладення угод; рівень Люблінських угод верес
ня 1944 р., їх правочинність та правові підставидо реалізації умов цих угод.
(служби правопорядку) у Збройних Силах України/ Б. М. Ринажевський
Безпека.
25

- 2010. -

1. -

С.

//

Право і

17-18.

Тарасова Л. О легитимности в международном праве/ Л. Н. Тарасова// Современ
ное право.

26

№

- 2012. -

№

11. -

С.

119, 120.

Музика І. Легітимність як політико-правове поняття І І. В. Музика / / Енциклопедія
історії України :Ла-Мі/ [редкол. :В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут
історії України]. - К.: Наукова думка, 2009. - Т. 6. - 790 с.

27

Талалаев А. Венская конвенция о праве международнЬІх договоров : комментарии
А. Н. Талалаев

-

М.,

1997. - 332 с. -

С.

116.
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/

Внаслідок наступу південного крила Першого Білоруського фронту та
Першого Українського фронту у липні

Червона армія досягла лінії

радянсько-німецького кордону

1944 р.
1939-1941 рр. 28

У межах сучасної території

Польщі почалась зміна німецького окупаційного режиму радянським. Але, ні

попередня німецька ні наступна радянська окупація, в правовому плані, не
могли припинити існування Польської держави, керівних інституцій та засад
устрою 29 Проте, Москву це не зупиняло, вона мала свою стратегію щодо май

бутнього Польщі. Крім свого польського "парламенту" в форматі КРН, Й. Ста
лін створив також свій польській "уряд" в форматі ПКНВ.

22 липня 1944 р. Московське радіо повідомило про створення 21 лип
ня 1944 р. у Холмі Польського комітету національного визволення 30 Проте,
варто нагадати, що 21 липня 1944 р. місто Холм, ще знаходилося під німець
кою окупацією. Так в "Хроніці парафії Різдва Пресвятої Діви Марії у Холм і" у
розділі під назвою "Входження Червоної армії до Холма" є запис:

"22 липня о
3 годині ранку ввійшли Совіти" 31 Підтверджує це і сводка Совінформбюро від
22 липня 1944 р.: "Войска 1-го Белорусского фронта 22 июля штурмом овладе
ли городом и крупнь1м железнодорожнь~м узлом Хелм (Холм)" 32
У газеті

"Rzeczpospolita"

№

1

від

23

липня

текст Декрету КРН про утворення ПКНВ від

21

1944

липня

р. був надрукований

1944

р., місцем при

йняття Декрету і начебто місцем засідання КРН з відповідним постання

ПКНВ, вказана Варшава33 • Пізніше цей же Декрет від
утворення ПКНВ" був надрукований у КРН-нівському

24 томах. Итоги Второй мировой войньІ. - Минск : Литерату
1997. - Т. 24. - 592 с. - С. 359-360.
29
Ciesielski S. Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1944-1948. Referat /
S. Ciesielski. [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.sciesielski.republika.
pl/varia/transform.html (дата звернення 01.03.2015) - Назва з екрану.
30 Репринцев В. Украина в польських внешнеполитических доктринах / В. Репринцев
// Украинская rосударственность в ХХ веке: Историко-политолоrический анализ/
[ред. А. Дерrачев]. - К.: Політична думка, 1996. - 448 с.
31 Maslowski J. Chelm а PKWN - mity і fakty / J. Maslowski; (з посиланням на : Kronika
Parafii Narodzenia Najswi~tszej Marii Panny w Chelmie. Maszynopis w zbiorach
Chelmskiej Biblioteki Publicznej). [Електронний рееурс] // Режим доступу http://
chelm.lscdn.pl/oc/informacja-pedagogiczn/publikacje/619,Chelm-a-PKWN-mity-i-fakty.
html#_ftnref44 (дата звернення 07.12.2013)- Назва з екрану.
32 Совинформбюро. 22 июля 1944 г. 1127-й день войнЬІ // Хроника Великой Отече
ственной войньІ (июль 1944 года). [Електронний ресурс] // Режим доступу https://
ru. wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D 1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%ВО %D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%
9E%D 1%82%D0%B5%D 1%87%D0%B5%D 1%81 %D 1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D 1%
8В (%D0%B8%Dl%8E%D0%BB%Dl%8C 1944 %D0%В3%D0%BE%D0%B4%D0
%ВО) (дата звернення 09.12.2013) - Назва з-;;крану.
33 Dekret KRN о utworzeniu PКWN // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr l (23 lipca). - S. l.
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Всемирная история. В

21 липня 1944 р. "Про
"Dzienniku Ustaw" під

ра,

145

№

1,

але вже в категорії закону 34 • В правовому полі "ПКНВ і КРН не мали кон

ституційно закріпленого права для видання актів з силою закону" 35 •

В Архіві Нових Актів у Варшаві у фонді Польський Комітет Національ
ного Визволення справа І/4 зберігається протокол №

1

"Засідання Делегату

ри КРН для звільнених територій, яке відбулось в Москві

20 липня 1944 р." 36

У протоколі зафіксовано, що були присутні члени Делегатури: Е. Моравський,
А. Вітос, ген. М. Роля, С. Александрович, Б. Дробнер, Я. Ханецький, С. Рад

кевич, С. Скжешевський, Я. Грубецький і шість гостей. Моравський звітує

про візит делегатів КРН на Кремль до Й. Сталіна 19 липня 1944 р. Повідомляє
про прихильне ставлення Й. Сталіна до проекту створення Делегатури КРН
для визволених територій. Генерал М. Роля серед іншого говорив про: "шерег
цінних вказівок маршала Сталіна, які повинні нам служити, як дороговказ у
подальшій праці". А. Вітос зазначив, що ще раніше можна було приступити
до створення "адміністративного апарату спроможного по звільненню поль
ських територій до негайного виконання найрізноманітніших функцій. Але,
як повідомляла нам голова СПП Ванда Василевська, не мали ми тоді на це

згоди Кремля" 37 • Протокол однозначно показує пряму залежність діяльності

цих осіб від волі Й. Сталіна, який керувався виключно власними політичними
амбіціями та планами. Він фактично видавав розпорядження щодо вчинення
тих чи інших дій в напрямку реалізації згаданих планів. У зв' язку з цим чле
ни КРН керувалися у своїй діяльності не потребами польського суспільства
та правовими нормами, а лише відданою виконавчістю щодо беззаперечного
втілення сталінської лінії на підпорядкування Польщі радянському тоталітар

ному диктату. Про роботу під диктовку свідчить "Журнал посещений" Й. Ста
лина. У ніч з 15 на 16 липня 1944 р. Й. Сталін мав зустріч в присутності В. Мо
лотова від

23.10 до 01.50 з В. Василевською та генералом М. Ролля. У ніч з
19 на 20 липня 1944 р. на зустрічі з Й. Сталіним, в присутності В. Молото

ва та Г. Жукова (НКГБ) [уповноважений РНК СРСР з іноземних військових
формувань на території СРСР], яка тривала від

22.35

до

00.15

були М. Роля,

Ustawa о utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 lipca 1944 r.
// Dziennik Ustaw. - 1944. - Nr 1 (15 sierpnia). - Poz. 1.
35 Czyzowicz-Malinowska М. Problematyka podstaw-prawnych roszczen odszkodowawczych
z tytulu strat wojennych / М. Czyzowicz-Malinowska, J. Menes, В. Piekut.// Raport о stratach wojennych Warszawy. - Warszawa, wrzesien 2004 - luty 2005. - Czt;sc 11. - 99 s. s. 17.
36 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). - Zesp. 185. - Sygn. І/4. - Ark. 3-5. PKWN.
Protokoly posiedzen PKWN oraz Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla
opracowania Manifestu PKWN 20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok6l Nr 1 posiedzenia Delegatury Кrajowej Rady Narodowej dla tern6w wyzwolionych, odbytego w Moskwie w dniu
20 lipca 1944 r.
37 AAN. - Zesp. 185. - Sygn. 1/4. - Ark. З. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PKWN
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok6l Nr 1 posiedzenia Delegatury Krajowej Rady Narodowej
dla tern6w wyzwolionych, odbytego w Moskwie w dniu 20 lipca 1944 r.
34
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Е. Моравський, М. Турський [Спихальський], Я. Ганеман, С. Александро

вич [Котек-Агрошевський], А. Вітос, Я. Берман, Б. Дробнер, Х. Мінц 38 •
Друге засідання Делегатури КРН для визволених територій Польщі від
булося після обіду, цього ж,

20 липня 1944 р.

і зафіксоване у Протоколі №

2. У

порядку денному була дискусія над проектом Умови про стосунки між Радян

ським Головним Командуванням і Делегатурою КРН для визволених земель
в справі управління територією розташованою на Захід від демаркаційної лі
ніі-з9. Насиченість подіями була високою, імовірно, у зв'язку з тим, що щось

все· ще не влаштовувало Кремлівських господарів, тому друге засідання не
було останнім цього дня. Свідчить про це "Протокол № З засідання Делега
тури КРН для визволених територій Польщі, яке відбулось в Москві
ня

1944 р. увечері" В ньому

20

лип

зафіксовано, що на засіданні присутні ті самі осо

би, що і на попередніх. "Моравський складає звіт щодо перебування делегації
у Народного комісара іноземних справ Молотова, який виказав необхідність

створення Національного Комітету Визволення замість Делегатури КРН. Ві
тос висловлює стурбованість, що Комітет складається у більшості з людей з
еміграції. Моравський ставить пропозицію, щоб назву Комітету визначити в
звучанні: Польський Комітет Національного Визволення, що було одноголос

но прийнято" 40
З огляду на московські засідання

20

липня

1944 р.

кремлівські господарі

та їх польські прислужники почали вважати, що відбулось утворення спочатку

Делегатури КРН для звільнених територій Польщі, а потім і ПКНВ, хоча ні
яких правових підстав для здійснення цих процедур не існувало. "Повстання
Делегатури КРН і потім ПКНВ, не мало ніяких формальних засад не лише
на підставі чинного, на той час, польського законодавства, але також і "Тим

часового Статуту Ради НародовоГ'. Він не передбачав утворення будь-якого
"представництва" КРН для прийняття рішень щодо заснування тимчасового

уряду (а тим більше ПКНВ). Фактом є лише те, що

20

липня

1944

р. утво

рена вранці в Москві за ініціативою Й. Сталіна Делегатура КРН, за вказів
кою того ж Й. Сталіна, на вечір перетворилася у ПКНВ. Серед направлених
до Москви делегатів КРН, її членами були лише чотири особи (Жимерський,
38

На приеме у Сталитr.-=І'етради (журнальr) записей лиц, принятьrх И. В. Сталиньrм

(1924-1953 rr.).

Справочник/ [ред. А. А. Чернобаев.

-

М.: Новмйхронограф,

2008. -

784с.
39

40

AAN. - Zesp. 185. - Sygn. І/4. - Ark. 6-9. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PKWN
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok6l Nr 2 poobiedniego posiedzenia Delegatury Krajowej
Rady Narodowej dla tern6w wyzwolionych Polski, odbytego w Moskwie w dniu 20 lipca 1944 r.
AAN. - Zesp. 185. - Sygn. 1/4. - Ark. 11-12. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PKWN
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok6l Nr З posiedzenia Delegatury Кrajowej Rady Narodowej
dla tern6w wyzwolionych Polski, odbytego w Moskwie w dniu 20 lipca 1944 r. wieczorem.
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Спихальський, Літвін і Осубка-Моравський), решта четверо формально не
входили до складу цього органу. В той же час, серед одинадцяти членів утво

реної

20 липня 1944 р.

Делегатури КРН тільки три особи були членами КРН.

Ці "вибори" Делегатури КРН, відбулися в Москві, зрозуміло, що без поінфор
мування решти членів КРН в Варшаві"4 1 •
Перший секретар ЦК Польської робітничої партії

(1943-1948) В.

Гомул

ка згадував: "ПКНВ був сформований не в Польщі, а в СРСР. Про створення
ПКНВ ми дізналися з повідомлення московської радіостанції

"Kosciuszko" та

інших радянських радіостанцій. Ні члени ЦК ПРП, ні інші члени КРН навіть
не знали про намір створення ПКНВ. Лише делегація КРН, яка перебувала

в СРСР брала участь у процесі створення та прийняття рішень про створен
ня ПКВН. Проте, вона не мала повноважень приймати такі рішення від імені
КРН, а також не зверталася до краю у цій справі. Тому що не мала для цього

ніякої можливості. Ми були заскочені Москвою і поставлені перед доконаним
фактом. Серед причин, які вплинули на це, до найбільш значних належить
відсутність прямого радіозв'язку між керівництвом ПРП та Москвою" 42 •

Сам голова КРН Б. Берут спочатку нічого не знав про утворення ПКНВ,
хоча його підпис є під законом. Були приготовлені тексти, які мали надати пра
вомочність походженню ПКНВ і утворенню Війська Польського. Надано їм
формат законів КРН, підписаних Б. Берутом з датою

21

липня

1944 р.

Це явно

були фальшивки, тому що діюча в Варшаві КРН про жодний з цих законів тоді
не знала і не приймала. Отже, правовий родовід і політична метрика ПКНВ
були документами сфальсифікованими4 3 •

З цього слідує, що існує певний "Декрет-Закон про створення ПКНВ"
мовби виданий КРН

21

липня

1944 р.

Проте,

21

липня

1944 р.

КРН в повному

складі в Москві не перебувала, була лише її делегація. Відповідно, у зв'язку

з перебуванням частини КРН, як делегатів в Москві, у цей день вона не мала

повного складу і у Варшаві. Її члени, навіть, не підозрювали про "утворення"
ПКНВ. Проте, саме Варшава була вказана у вищезгаданому газетному пові
домленні, як місце утворення ПКНВ. Також КРН не могла перебувати в цей

день,

21 липня 1944 р., в Холмі, який вказаний в радіоповідомленні від 22 лип
1944 р., як місце утворення ПКНВ, у зв'язку з тим, що в цей день члени :
КРН перебували - частина в Варшаві, частина в Москві, а Холм, як згадано__,
ня

вище, був ще під німецькою окупацією.
Виходячи в вищенаведеного є підстави підозрювати імовірність того,
що на момент виходу в ефір радіоповідомлення
41

42

43

22

липня

1944

р. вказаний

Gбrski G. Tworzenie podstaw ustrojowych PRL І G. Gбrski / / Czasy Nowoczesne. - 2005.
- Т. XVIII-XIX. - S. 23-24.
Gomulka W. Pami(,tniki / W. Gomul:ka. - Warszawa : ,,BGW", 1994. - Т. П. - 535 s. s. 435.
Wrona J. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego / J. Wrona // Rocznik Chelmski. Chelm, 1996. - Т. 2. - S. 249,250.
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Декрет КРН з датою

21

липня

1944 р.

про утворення ПКНВ, не був остаточно

допрацьований з зазначенням, як місця "створення" ПКНВ

- Варшави. Тому, в
22 липня 1944 р. і було подано, як місце "створення" ПКНВ - Холм.
Відповідно, якщо на 22 липня 1944 р. Декрет не мав завершеної форми то, як
він міг бути підписаний на день раніше- 21 липня 1944 р.? Це надає додаткові
підстави визнання і без того нелегального Декрету КРН від 21 липня 1944 р.

радіоефір

про утворення ПКНВ, абсолютною фальсифікацією.
Декрет-Закон КРН від

21

липня

1944 р.

повинен був стверджувати утво

рення ПКНВ. Але, найважливіше, в правовому плані те, що 21 липня 1944 р.
не було проведено і відповідно, не було документально зафіксовано ніякого

засідання КРН, а ні в Варшаві, а ні в Холмі, а ні навіть в Москві 44 • Так, у видан
ні "Кrajowa Rada narodowa. Infoпnator" перераховані всі засідання КРН, зокре
ма,

-

друга сесія КРН відбулася в Варшаві

20-23 січня 1944 р., третя
15 серпня 1944 р."45 •

воленому вже від німецьких окупантів Любліні,

"у виз

Про це

ж свідчать справи, що зберігаються в Архіві Нових Актів в Варшаві фонд
"Кайова Рада Народова", справа

4-

Протокол №

2

579

з другого засідання КРН,

20-23 січня 1944 р. 46 і наступна справа 5 -Протокол засідання 3 сесії КРН від
15 серпня 1944 р. Саме на цьому засіданні Голова КРН Б. Берут щиро пові
домив: "Відкриваю перше засідання КРН у звільненій Польщі" 47 • Про перше
засідання КРН на польській землі відзначено і в газеті

"Rzeczpospolita" від
16 серпня 1944 р. 48 "На цьому засіданні КРН "засідала" у складі лише 19 осіб,
що складало 4,279 % від усього складу, який (відповідно до "закону" прийня
того майже на місяць пізніше) повинен був нараховувати 444 особи" 49
Варто зауважити, що взагалі за 21 липня 1944 р. існує лише один про
токол пов'язаний з ПКНВ. Це без номерний "протокол засідання комісії для

опрацювання маніфесту ПКНВ" 50 • Таким чином,
44

45

46

47

48

49

50

21

липня

1944

р., не було

G6rski G. Tworzenie podstaw ustrojowych PRL / G. G6rski // Czasy Nowoczesne. - 2005.
- Т. XVIII-XIX. - S. 23.
Krajowa Rada narodowa. Informator / [red. А. Gwizdz]. - Warszawa : Wydawnictwo
Stronnictwa Demokratycznego "Epoka'', 1983. - 20 s. - S. 5.
AAN. - Zesp. 579. - Sygn. 4. - Ark. 1. Krajowa Rada Narodowa. Biuro Prezydalne KRN.
Protok6l 2 posiedzenia 2 sesji К.R.N. 20-23.І.1944 r.
AAN. - Zesp. 579. - Sygn. 5. - Ark. 1. Krajowa Rada Narodowa. imtro Prezydalne KRN.
Protok6l z posiedzenia 3 sesji К.R.N. 15.VIII.1944 r.
Pierwsze Posiedzenie Кrajowej Rady Narodowe // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 14 ( 16 sierpnia). - S. 1.
Czyzowicz-Malinowska М. Problematyka podstaw prawnych roszczen odszkodowawczych z tytulu strat wojennych ІМ. Czyzowicz-Malinowska, J. Menes, В. Piekut.// Raport
о stratach wojennych Warszawy. - Warszawa, wrzesien 2004 - luty 2005. - Cz<:sc П. - 99 s.
- S.16.
AAN. - Zesp. 185. - Sygn. І/4. - Ark. 14-18. PКWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PКWN
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok6l posiedzenia Komisii dla opracowania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21/VII - 1944 r.
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ніякого засідання КРН, відповідно, не засідаючи в цей день КРН не могла, у
правовому сенсі, утворити ПКНВ. КРН у Варшаві довідалося про утворення
ПКНВ з радянського радіо. Тому, є очевидним, що розміщений під позицією

1,
"Dziennika Ustaw" від 15 серпня 1944 р. вида
назвою "Закон від 21 липня 1944 р. про утворен

в першому номері КРН-івського
ному в Любліні, документ з

ня ПКНВ", підписаний Б. Берутом, є містифікацією (правовим фактом, який

ніколи не мав місця) 51 • Б. Берут не міг підписати його, тому що в цей день
знаходився за багато тисяч кілометрів від Москви, у Варшаві. Також, Б. Берут

не міг нікого уповноважити поставити підпис від свого імені, тому що ніякого
зв'язку між ним і представниками в Москві, тоді просто не було. Таке рішення
не могла також прийняти Делегатура КРН, тому, що ні "Статут" КРН такого
органу не передбачав, а ні члени делегації КРН повноважень для створення

такого органу не мали. КРН

21

липня

1944 р.

не могла прийняти жодного за

кону тому, що в цей день ніякого засідання КРН не було. Отже, не засідаючи в
цей день КРН не могла утворити ПКНВ. Треба визнати, що в правовому сенсі
ПКНВ ніколи не був утворений. З цієї ж причини, немає правової сили Закон
КРН від

15

серпня

1944

р., що надає повноваження ПКНВ до видавання де

кретів, що мають силу закону, тому що не можливо було надати повноваження

органу, який у правовому сенсі не існував 52 •
Виходячи з викладеного є явним

- 21

липня

1944

р. не було проведено,

засідання КРН на якому був би офіційно заснований ПКНВ. Відповідно, немає
жодних правових підстав вважати дійсним існування ПКНВ, а тим більше, в
будь-якій мірі, визнавати його законність. Сучасне польське керівництво та
кож визнає "брак конституційної легальності таких структур, як ПКНВ, КРН,

Тимчасовий Уряд, а також сумнівну легальність пізніше існуючих органів" 53 •
Вказані обставини, в правовому плані, виключають факт утворення ПКНВ і
відповідно, його існування де-юре.

Також, варто додати, що не лише
перебували в Холмі. Хоча, в газеті

21, але і 22 липня ні КРН, ні ПКНВ не
"Rzeczpospolita" № 1 від 23 липня 1944 р.

був надрукований Маніфест ПКНВ, і під ним фігурує дата і місце прийняття

- 22 липня 1944 р.

Холм 54 •

В цей день ПКНВ і надалі перебував в Москві про що свідчить "Протокол

№
51

52

53

54

4

засідання Пленуму ПКНВ, який відбувся в""Москві

22.VII 1944

р. після

G6rski G. Tworzenie podstaw ustrojowych PRL / G. G6rski // Czasy Nowoczesne. - 2005.
- Т. XVIII-XIX. - S. 23, 24.
G6rski G. Podstawy ustrojowe PRL / G. G6rski // Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej.
Naczelna Rada Adwokacka. - Warszawa, 2004. - Nr 561-562 (wrzesien-pazdziernik). 327 s. - s. 132-133.
Приватний архів А. І. Клоса. List Departarnentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Polski DPT 3161/8/2010/128166/LK/132334 z dnia 15 listopada 2010 r., sygnowany przez Dyrektora Departarnentu Prawno-Traktatowego R. Sarkowicza. - С. 2.
Manifest PKWN // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 1 (23 Іірса). - S. 1-2.
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полудня. Присутні: Грибовский, Скжешевский, Мінц, Ханецький, Стефан,
Соммерстеін,

Борейша,

Вітос,

Берман,

Брістігер,

Дробнер,

Моравский,

Жимовский, Вербловский, Радкевич" 55
Про відсутність ПКНВ

22

липня

1944

р. в Холмі свідчить і сам голова

ПКНВ Е. Осубка-Моравскі: "Ми подаємо, що ПКНВ утворився у Холмі і що

22 липня ми там друкували Маніфест. Це така невелика брехня. Йшлося про те,
щоб добре виглядало, що це на Польській землі складений Маніфест ПКНВ.

Навіть щороку показуємо друкарню і друкаря, а я сміюся в кулак. Цей перший

Маніфест друкував радянський друкар" 56 •
ПКНВ утворився не у наслідок волевиявлення польського суспільства
і не у відповідності до польських правових норм, але як продукт радянської

тоталітарної системи на догоду реалізації її планів. Є суцільна фальсифікація
даг, подій, фактів і правових актів. Подібно, як у випадку з КРН, вирішальним
чинником щодо утворення ПКНВ була воля радянських влад, а власне самого

Й. Сталіна57 • При утворенні і функціонуванні цих структур були відсутні пра
вові норми конституційного рівня, що становлять основи діяльності держав
них органів влади 58 • Перший секретар ЦК ПРП В. Гомулка згадував: "Вже під
час переговорів зі Сталіним

22 травня 1944 р. делегація КРН запропонувала
щоб СРСР, який не підтримував дипломатичних стосунків з польським
еміграційним урядом, визнав офіційно КРН, як представництво польського
народу, проте, як Сталін, так і Молотов, як тоді так і у пізніших розмовах

вважали такий хід щодо КРН передчасними, причому не приховували своїх
побоювань, що на цьому тлі може дійти до напруження стосунків із західними

союзниками" 59 •
Польський еміграційний уряд у заяві від
утворення

ПКНВ,

як

"спробу

накинути

25

липня

польському

1944

народу

р. окреслив
жменькою

узурпаторів політичного керівництва, яке не відповідає волі величезної його

більшості" 60 •
55

56

57

58

59

60

AAN. - Zesp. 185. - Sygn. 1/4. - Ark. 19-23. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PKWN
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok61 Nr 4 posiedzenia Plenum Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego odbytego w Moskwie, w dn. 22. VII 1944 r., popoludniu.
Os6bka-Morawski Е. Niczego nie zaprzepascilismy І Е. 0s6Ьka-Morawski. - Paryz: Kontakt, 1983. - Nr 9 (17) (wrzesien). - S. 52.
G6rski G. Tworzenie podstaw ustrojowych PRL І G. G6rski // Czasy Nowoczesne. - 2005.
- Т. XVIII-XIX. - S. 24.
G6rski G. Podstawy ustrojowe PRL І G. G6rski // Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej.
Naczelna Rada Adwokacka. - Warszawa, 2004. - Nr 561-562 (wrzesien-pazdziernik). 327 s. - s. 126.
Gomulka W. Pami~tniki / W. Gomulka. - Warszawa: ,,BGW", 1994. - Т. 11. - 535 s. s. 433.
Sprawa polska w czasie drugiej wojny swiatowej na arenie mi~dzynarodowej: zbi6r dokument6w І [red. S. Stanislawska]. - Warszawa: Polski Instytut Spraw Mi~dzynarodowych.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 836 s. - S. 546.
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Не зважаючи на абсолютну відсутність реальних правових підстав

до існування ПКНВ проводив бурхливу діяльність.

22

липня

1944

р. був

виданий, вже згаданий, Маніфест у якому КРН і ПКНВ були проголошені

керівними органами польської влади, а польське керівництво в Лондоні не
легальним: "Крайова Рада Народова є єдиним легальним джерелом влади у

Польщі. Еміграційний "уряд" у Лондоні і його Делегатура в краю є владою
самозваною, владою не легальною, яка спирається на безправну фашистську

конституцію

від квітня

р.

1935

Крайова Рада Народова

-

тимчасовий

парламент польського народу створила Польський комітет національного
визволення, як легальну тимчасову виконавчу владу. Крайова Рада Народова

і Польський Комітет Національного Визволення діє на підставі конституції

17

березня

р. Польський Комітет Національного Визволення здійснює

1921

владу через воєводські, повітові, міські і гмінні народні ради і через своїх
уповноважених представників" 61 • Тобто, Маніфест подавав все з точністю до
навпаки. Насправді, лише державне керівництво РП в еміграції було єдиним
легальним та ефективно виконувало свої обов'язки у світлі норм польського
права.

Посилання в Маніфесті від

22

липня

1944

р. на Конституцію

1921

р.

не відповідало засадам польського державного права. Не існувало жодної

правової норми, яка б у

1944

р. припинила чинність Конституції

відновила конституційні норми
ст.

81

1921

р. В Конституції від

23

1935 р. та
1935 р. в

квітня

однозначно прописано, що з моменту оприлюднення цієї Конституції,

Конституція від

17

березня

1921

р. скасовується62 • З практичної точки зору, а

також доктринальних причин неможливо було механічно відновити чинність

Конституції

1921

р. 63 • Квітнева Конституція

1935

р. була під час війни право

вою підставою діяльності державних органів Республіки Польща. Цей факт
був необхідною умовою для визнання польської влади з боку Великобританії,

Франції та Сполучених Штатів Америки 64 • Використання під час війни Квіт
невої Конституції

1935

р. було доказом збереження безперервності польської

державності 65 • Конституція

1935 р. залишилася

польських державних структур в еміграції, як в
61

62

63

64

65

правовою основою діяльності

1944 р.

так і в подальшому.

Manifest PKWN // Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w swietle dokument6w. Lublin: Wydanie Wydzialu Informacji і Propagandy PKWN, 1944 r. - 16 s. - S. 3, 5.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. // Dziennik Ustaw. - 1935. - Nr 30. Poz. 227. - S. 497-508.
Ciesielski S. Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1944-1948. Referat /
S. Ciesielski. [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.sciesielski.republika.
pl/varia/transform.html (дата звернення 01.03.2015) - Назва з екрану.
Rostocki W. Stosowanie konstytucji kwietniowej w okresie drugiej wojny swiatowej 19391945 І W. Rostocki. - Lublin, 1988. - 236 s. - S. 163.
Wi<}cek М. Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa S<}d6w і Trybunalu Konstytucyjnego ІІІ RP / М. Wi<}cek. - Warszawa: Wolters Кluwer,
2012. - 288 s. - s. 20.
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Хоча КРН та ПКНВ і намагалися обгруюувати свою претензію на владу
Конституцією

1921

р., проте ця Конституція не передбачала існування КРН

та ПКНВ і навіть можливості утворення такого роду інституцій, тому вони не
могли діяти на її засадах. Законодавство КРН багаторазово попадало в про
тиріччя з Березневою Конституцією і її принципами, такими важливими, як

принцип зверхності народу чи поділу державної влади 66 • Проте, для реалізації
поточних потреб сталінської системи відбувалось спекулятивне посилання на

вже не чинні правові норми.

Важливою є оцінка, яку надав сам Й. Сталін своєму ж дітищу - ПКНВ.
У таємному посланні до У. Черчилля від

23

липня

1944

р. він писав: "Польс

кий Коммитет я не могу считать правительством Польши, но возможно, что в

дальнейшем он послужит ядром для образования временного польского пра

вительства из демократических сил"67 • Тобто, навіть Й. Сталін не мав підстав
вважати ПКНВ урядом Польщі. ПКНВ був свідомо створений, як фіктивна

структура і розглядався лише, як тимчасовий, протиправний інструмент для

реалізації планів окупації та комунізації Польщі. Власне, Й. Сталін придумав
формулу діяльності на основі "демократичних принципів Конституції

р.". Ця формула повинна була бути певним цивілізаційним

міжнародної обстановки і позицію союзників

-

-

1921

з уваги на вимоги

камуфляжем для державного

перевороту. Посилання на "демократичні принципи" було абсолютно порож

ньою і нічого незначущою фразою без практичних наслідків 68 • Створюючи

ПКНВ, Й. Сталін не лише розігрував польську партію в політиці з Англією
і США, але також отримав свого роду ширму, яка дозволила йому уникнути
незручної ситуації, яка виникла б в результаті введення прямої радянської оку

паційної адміністрації69 •
Правовий хаос, який постав внаслідок утворення КРН і ПКНВ був про
цесом цілеспрямовано керованим Москвою, потрібним їй для закріплення
своєї окупації на польських землях під маскою "польської адміністраціГ' та

подальшого маніпулювання на міжнародній арені польським питанням.
66

67

Ciesielski S. Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1944-1948. Referat І
S. Ciesielski. [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.sciesielski.republika.
pl/varia/transform.html (дата звернення 01.03.2015) - Назва з екрану.
Секретно и лично от Прооера И. В. Сталина Премьер-Министру г-ну У. Черчиллю
от 23 июля 1944 г. Документ № 301 // Переписка Председателя Совета Министров
СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время
Великой Отечественной войнь1 1941-1945 гг. Переписка с У. Черчиллем и К. Зттли
(июль 1941 r. - ноябрь 1945 r.). - М.: Государственное издательство политической
литературь1, 1957. - Т. 1. - 406 с. - С. 245.

68

69

G6rski G. Podstawy ustrojowe PRL І G. G6rski // Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej.
Naczelna Rada Adwokacka. - Warszawa, 2004. - Nr 561-562 (wrzesien-pazdziernik). 327 s. - s. 129.
Materski W, Dyplomacja Polski "lubelskiej" : lipiec 1944 - marzec 1947 / W Materski.
- Warszawa, Instytut Studi6w Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2007. 427 s. - S. 15.
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Виходячи з того, що

21

липня

1944

р. не було засідання КРН, у зв'яз

ку з чим "Декрет-Закон" про утворення ПКНВ є нелегальним, відповідно,
так само не може мати легальності і Декрет КРН "Про прийняття зверхно

сті над Армією Польською в СРСР і про об' єднання Армії Людо вої і Армії
Польської в СРСР в єдине Військо Польське" виданий того ж самого числа

- "21.07.1944

у Варшаві" 70 . Крім того, варто врахувати, що на вказаний час

у складі законного еміграційного керівництва РП був головнокомандуючий
польських Збройних Сил призначений президентом РП

8 липня 1943

р.

-

ге

нерал К. Соснковський 71 . У дійсності ж вказані польські формування, як по

передньо Армія Людова і Армія Польська в СРСР, так і новопостале Військо
Польське були складовою частиною Збройних Сил СРСР, які лише мали наці
ональне забарвлення. Так, у пункті б цього Декрету КРН вказано: "Цей Декрет
не порушує оперативного підпорядкування Головному Командуванню Черво

ної армії формувань Війська Польського, які діють на радянсько-німецькому
фронті" 72 • З чого виникає, що не лише фактично, але також у правовому полі
вказані збройні формування не перебували в підпорядкуванні КРН і, відповід

но, ПКНВ. Тобто, КРН і ПКНВ, крім іншого, не мали у розпорядженні одного
з атрибутів державності

-

війська.

ПКНВ повідомив радянське керівництво про своє створення офіцій
ною нотою від

25

липня

1944

р. на адресу Народного комісара закордонних

справ СРСР, за підписом голови ПКНВ і керівника ресорту закордонних справ
Е. Осубки-Моравськоrо. Місцем видання цієї ноти вписане місто Холм. В ній
значилося: "КРН, як тимчасовий польський парламент на пленарному засідан

ні в Варшаві

21

липня· 1944 р. створила Комітет національного визволення, як

тимчасовий виконавчий орган в наступному складі", далі слідує перелік чле
нів ПКНВ. А, також констатувалось, що "ПКНВ створився, вибрав тимчасову
садибу і розпочав діяльність у місті Холмі, звільненому вже від німецької оку
паціГ'73. Такі ж ноти з повідомленнями про створення ПКНВ, були адресовані

25

липня

1944 р.

до держав антигітлерівської коаліції74 •

Dekret KRN о przeji,cu zwierzchnictwa nad Armij!} Polsk!} w ZSRR і о scaleniu Armji
Ludowej і Armji Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie z dnia 21 lipca 1944 r. //
Rzeczpospolita. -1-9...44. - Nr 1 (23 lipca). - S. 2.
71
Mianowanie Naczelnego Wodza Sil Zbrojnych. Londyn // Dziennik Ustaw. - 1943. Nr 7 (31 lipca). - S. 52.
72 Dekret КRN о przeji,cu zwierzchnictwa nad Armij!} Polskii w ZSRR і о scaleniu Armji
Ludowej і Armji Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie z dnia 21 lipca 1944 r. //
Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 1 (23 lipca). - S. 2.
73 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (AMSZ RP).- Zesp. 27. - Тесz. 8. Wiiiz. 1. - Ark. 1-1 v. Ambasada RP w Moskwie. Akta za lata 1944-1947. Nota PKWN do
Komisara Ludowego ZSRR о powolaniu PKWN z dnia 25 lipca 1944 r. (oryginal).
74 Ji,drychowski S. Przedstawicielstwo PKWN w Moskwie / S. Ji,drychowski. - Warszawa :
Materialy і studia historyczne. Do uzytku wewni,trznego. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Departament Informatyki і Dokumentacji, 1987. - Т. 1. - 220 s. - S. 11.
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_;,

У черговий раз маємо справу з фальшуванням даних у документах ПКНВ,

тому що, як і раніше члени ПКНВ

25

Холмі. Про це свідчить і той факт, що

липня 1944 р. надалі все ще не були у
26 липня 1944 р., в Москві, між урядом

СРСР та ПКНВ було укладено угоду "Об отношениях между Советским Глав
нокомандующим и Польской Администрацией после вступления советских

войск~ на территорию Польши", згідно з якою польське цивільне населення в
прифронтовій смузі підпорядковувалось юрисдикції радянського командуван
ня: "Ст.

1. В зоні військових операцій на території Польщі, після вступу радян

ських військ, верховна влада і відповідальність у всіх справах, що стосуються
ведення війни, протягом часу, необхідного для проведення військових опера
цій, концентруються в руках Головнокомандуючого радянськими військами.
Ст.

6.

Як тільки будь-яка частина звільненої території Польщі перестане бути

зоною безпосередніх військових операцій, ПКНВ повністю візьме на себе ке
рівництво усіма справами цивільного керівництва" 75 • Документом, що конкре

тизував угоду від

26 липня 1944 р.

була "Директива Генерального штаба Крас

ной армии командующим войсками

1, 2,

З-го Белорусских и І-го Украинского

фронтов с обьявлением Постановления ГКО СССР о советских военнь1х орга

нах на освобожденной территории Польши" від
ся Постановление ГКО №

6282

от

31.7.44

1 серпня 1944 р.:

"Сообщает

г. В связи с вступлением советских

войск на территорию Польши ГКО постановляет:

1.

В зоне военнь1х опера

ций на польской территории верховную ответственность за все дела, относя

щиеся к ведению войнь1, сосредоточить в руках командующих 1-м Украин

ским фронтом, 1-м Белорусским фронтом, 2-м Белорусским фронтом, общее
руководство гражданскими делами возложить на военнь1е советьт указаннь1х

фронтов и персонально на членов военнь1х советов" 76 • Пізніше Постановою
Державного комітету оборони № ГОКО- 7558 від
пункті "б" була визначена, як прифронтова

20 лютого 1945 р., ця зона у
смуга "глубиной от 60 до 1ОО км

от передней линии фронта, в которой ответственность за государственную
безопасность и общественнь1й порядок возложить на командующих фронтон
и представителей НКВД, советско-польской администрации оказь1вать вся

ческое содействие и необходимую помощь военному командованию Крас
ной Армии и органам НКВД в деле проведения мероприятий, связаннь,х с

Umowa mi~dzy Rz~dem ZSRR і Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego о stosunkach mi~dzy radzieckim dow6dztwem і polsk~ administracj~ ро wkroczeniu wojsk
radzieckich do Polski z dnia 26 lipca 1944 r. // Rzeczpospolita. Dodatek nadzwyczajny.
30 lipca. - 1944 r. - S. 1.
76 Директива Генерального штаба Красной Армии командующим войсками 1, 2, 3-ro Бе
лорусских и 1-ro Украинского фронтов с об-ьявлением Постановления ГКО СССР
о советских военнЬІХ органах на освобожденной территории Польши от 1 авгу
ста 1944 r. Документ № 8, (з посиланням на : ЦентральнЬІй архив Министерства
обороньr РФ (ЦАМО РФ). - Ф. 236. - Оп. 2712. - Д. 198. - Л. 340-342. Заверенная
копил)// Русский архив: Великая Отечественная. СССР и Польша. - М.: ТЕРРА,
1994. - т. 14 (3-1). - 492 с.
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ведением военнь1х действий, в) тьшовую линию, упомянутую в пункте "б"
(прифронтовая полоса) по состоянию на

18.2.45

года определить по следую

щим населеннь1м пунктам: Алленштайн, Суриц, Влоцлавек, Яновитц (Яновр)

Оборонски, Лисса (Лешно), Острув, Ченстохова, Краков, Тирич" 77 • Проте, су
часні польські історики зазначають, що фактично під юрисдикцією цієї уго

ди до кінця бойових дій перебувала вся територія сучасної Польщі. Угода ця
складала квазі-правову підставу радянських репресивних дій в стосунку до

мешканців так званої Люблінської Польщі7 8 , які здійснювала окупаційна "со
ветско-польская администрация". Від літа

1944 р.

на цій території підрозділи

НКВС СРСР проводили масові репресії, що мали відверто політичне забарв
лення 79. Діяльність польської адміністрації була підтримувана радянськими
військовими комендантами 80 • Лише

28

травня

1945

р. у Варшаві на зустрічі

представників Тимчасового уряду на чолі з Б. Берутом і командуванням Чер
воної армії було прийнято рішення, що цивільна влада на території всієї Поль

щі переходе до рук цього уряду 81 • На підставі поданого є можливим вважати,
що у період від

22

липня

1944 р.

до

28

травня

1945

р., територія Польщі була

під прямим окупаційним управлінням військової адміністрації СРСР. Внаслі

док цього є неможливими будь-які припущення щодо самостійного керівни
цтв::~. вказаними територіями з боку ПКНВ та Тимчасового уряду. Відповідно,

ПКНВ може розглядатися лише, як структурна складова радянської окупаці
йної адміністрації.
Нормативною підставою репресивних дій був Декрет ПКНВ "Про охоро

ну держави" від

30 жовтня 1944 р.

з датою чинності від

15

серпня

1944 р.

Ним

визначався перелік злочинів спрямованих проти ПКНВ і ·його функціонерів.
Відповідальність була передбачена сувора аж до винесення вироків смерт
ної кари, практично за усі дії. Під юрисдикцію Декрету підпадали усі особи
на території номінально підпорядкованій ПКНВ. Ст.
77

16

Декрету визначала

Постановление ГКО № ГОКО-7558 "Об определении западной государствен

ной границь~ Польши и действии польской администрации на всей освобожден
ной территории Польши" от 20 февраля 1945 г. Документ № 55, (з посиланням на:
Центральнь1й архив министерства обороньі РФ (ЦАМО РФ). - Ф. 148. - Оп. 3763.

19-22. Заверенная копил) // Русский архив: Великая Отечественная.
- М.: ТЕРРА, 1994. - Т. 14 (3-1}. - 492 с,__
О sowieckich represjach wobec polak6w ze Slawomirem Kalbarczykiem, Tomaszem
Labuszewskim і Kazimiezem Krajewskim rozmawia Barbara Polak / / Biuletyn Instytutu
Pami(,Ci Narodowej. - 2003. - Nr 11 (34) (listopad). - S. 26-27.
Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 rr. В 2-х тт. ДокументЬІ 19441948 гг. / [ред. Т. В. Волокитина]. - М.: "Российская политическая знциклопедия"
(РОССПЗН), 1999. - Т. 1. - 687 с.
Bardach J. Нistoria ustroju і prawa polskiego / J. Bardach, В. Lesnodorski, М. Pietrzak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 644 s. - S. 631.
Парсаданова В. С. Советско-польские отношения: 1945-1949. / [ред. Ю. С. Новопа
шин] Академия наук СССР, Институт славяноведения и балканистики. - М. : Наука,
1990. - 191 с. - С. 69.

-

Д.-164.

-

П.

СССР и Польша.
78

79

80

81

,,-

-

....
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юрисдикцію військових судів та проведення слідства органами громадської
безпеки з подальшим поданням справ до відповідних військових прокурорів.
Ст.

17

покладала виконання цього Декрету на ресорти Національної оборони

та Громадської безпеки (фактичного філіалу НКВС СРСР). Декрет порушував
підстави карного права

чинність від

15

серпня

- lex retro non agit, на підставі ст. 18 його норми мали
1944 р. 82 Норми Декрету давали можливість застосу

вання безпідставних репресій щодо політичних противників комуністичної
влади, а в результаті свого впливу стали засобом примушування до лояльності
суспільства 83 • Декрет від

30

жовтня

1944 р.

мав чинність до

17

грудня

1945

р.

був змінений Декретом "Про злочини особливо небезпечні у період відбудови

Держави" від

16

листопада

1945

р. 84 Крім того,

додаткову політично-військову формацію

кінець

1945 р.

-

24

усі складові цього апарату налічували

Повертаючись до

26

липня

1944 р.

травня

1945

р. створено

Корпус Внутрішньої Безпеки. Під

1ОО тисяч осіб 85 •

варто згадати, що цього ж дня народ

ним комісаром іноземних справ В. М. Молотовим було зроблено заяву "Об
отношении Советского Союза к Польше". У цьому документі входження Чер
воної армії за Буг подавалося, як дії на території союзної держави з метою
розгрому ворожої армії і надання допомоги польському народу. Радянська

сторона заявляла, що не буде встановлювати на теренах Польщі своєї адмі

ністрації "считая зто делом польского народа" 86 • Роль фіктивного втілювача
"дела польского народа" Кремль відвів ПКНВ, тим самим маскуючи фактичну
радянську окупаційну адміністрацію. В основі міжнародної правосуб'єктно
сті держав лежить притаманна їм особлива політико-правова властивість - су
веренітет. ПКНВ був створений, як засіб керування Польщі у русло такого
собі "обмеженого суверенітету". Проте, щодо концепції "обмеженого сувере

нітету" можна сказати, що суверенітет

-

це така політико-правова категорія,

яка не знає якісної диференціації і частковості, тобто немає суверенітету ви
щої або нижчої якості, як і немає "трохи" або "обмежено" суверенних держав.

Обмеження суверенітету означає фактично його відсутність 87 • КРН і ПКНВ
82

83

84

85

86

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego о ochronie Panstwa z dnia 30 pazdziernika 1944 r. Lublin // Dziennik Ustaw. - 1944. - Nr 10 (З listopada). - Poz. 50. - S. 98.
Bardach J. Historia ustroju і prawa polskiego / J. Bardach, В. Lesnodorski, М. Pietrzak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 644 s. - S. 631:-'
Dekret о przest~pstwach szczeg6lnie niebiezpiecznych w okresie odbudowy Panstwa
z dnia 16 listopada 1945 r. Warszawa // Dziennik Ustaw. - 1945. - Nr 53 (7 grudnia). Poz. 300.
Bardach J. Historia ustroju і prawa polskiego / J. Bardach, В. Lesnodorski, М. Pietrzak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 644 s. - S. 631.
Заявление народного комиссара иностраннь1х дел СССР В. М. Молотова "Об от
ношении Советского Союза к Польше" от 26 июля 1944 r. (з посиланням на: Архив
внешней политики РФ (АВП РФ). - Ф. 6. - Оп. 6. - П. 42. - Д. 549. - Л. 11-12, 13) //
ДокументЬІ и материаль1 по истории советско-польских отношений. Январь

87

декабрь

1945 r. -

М.,

1974. -

Т.

8. - 680 с. -

С.

1944 r.

152-153.

Тимченко Л. Міжнародне право: підручник/ Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К.
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:

представляли іноземну державу-окупанта, тому є обrрунтованим визнання
їх не як внутрішній елемент польського суспільства, але лише, як інстру

ментальну складову радянської окупаційної адміністрації. Вони слугували
прикриттям для окупаційних дій радянської військової сили і апарату НКВС.

Польські комуністи були майже повністю позбавлені суспільної підтримки, а
можливістю триматися при владі завдячували виключно захисту радянськими

багнетами 88 •

27 липня 1944 р.

в Москві було укладено "Соглашение между Польским

Комітетом Національного Освобождения и правительством Союза Советский

Социалестических Республик о польсько-советской границе" 89 • Таким чином,
ПКНВ задовольнив амбіції Кремля щодо територіальних претензій, які не хо
тіло визнавати польське еміграційне керівництво. Проте, правова нелегаль
ність ПКНВ і договорів укладених за його участю, навіть в очах Москви не
мала достатньої юридичної сили. Підтверджується це тим фактом, що через
рік Кремль повторно вирішував це ж питання

16

серпня

1945

р., коли був

укладений "Договор между Союзом Советских Социалистических Республик

и Польской Республикой о советско-польской государственной границе" 90 •
Підписання вказаного "Соглашения между ПКНО и правительством
СССР о польсько-советской границе" фіксує також той факт, що члени ПКВН

і

27

липня

1944

р. все ще перебували в Москві. Свідчить про це документ в

якому фіксується виїзд членів ПКНВ з Москви

- протокол № 1О ПКНВ від
27 липня 1944 р. Порядок денний: 1. Справа виїзду делегації до Любліна,
2. Справа виїзду делегації до Білостоку 91 •
Від 1 серпня 1944 р. садибою ПКНВ став важатися Люблін.
Для контролю за КРН і ПКНВ та керування їх діяльністю РНК СРСР
призначив

представником

СРСР

при

ПКНВ

генерал-полковника

Знання,
88

89

90

91

2012. - 631 с.
Motyka G. Od rzezi wolynskiej do akcji "Wisla': Konflikt polsko-ukrainski 1943-1947 /
G. Motyka. - Krak6w: Wydawnictwo Literackie, 2011. - 522 s. - S. 333.
Archiwum Traktatowy Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (АТ DPT MSZ RP). Porozumienie mi(,dzy Polskim Komitenem Wyzwolenia
Narodowego а ~dem Socjalistycznych Republik Radzieєkich о polsko-radzieckiej granicy z dnia 27 Іірса 1944 r. (w j(,zyku polskim і rosyjskim) // List elektroniczny Archiwum
Traktatowego Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Polski z dnia 27 czerwca 2016 r. sygnowany przez Е. Borowsk<},
AMSZ RP. - Zesp. 4, 7/58, 19 а, ZSRR 3. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy mi(,dzynarodowe za lata 1944-1964. Umowa mi(,dzy Zwi<}Zkiem Socjalistycznych Republik
Radzieskich і Rzeczpospolit<} Polsk<} о radziecko-polskiej granice panstwowej z dnia
16 sierpnia 1945 r. (oryginal).

AAN. - Zesp. 185. - Sygn. І/4. - Ark. 36. PКWN. Protokoly posiedzen P:КWN
oraz Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu
PKWN 20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok6l Nr 10 Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, odbytego w dniu 27 Іірса 1944 r.
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М. О. Булганіна92 • У свою чергу, представником ПКНВ при уряді СРСР був
призначений В. Жимовський93.

Ставлення

еміграційного

керівництва

до

ПКНВ

виразно

"Інструкція Польського уряду в Лондоні" з кінця вересня

1944

ілюструє

р., яка має

наступну інформацію: "Отношение Польського правительства в Лондоне к
ПКНО. Правительство в Лондоне обладает преемственностью, зто законное
правительство, признанное всеми правительствами мира, не исключая Со

ветской России. Недавно, 21.ІХ-с.г., назначен бьш посол США при польськом
правительстве в Лондоне. б) ПКНО

-

самозваннь1й орган, созданнь1й 25-ю

особами из Союза Польських Патриотов, за спиной которь1х стоит чужезем

ная агентура и русские шть1ки. ПКНО
фоні варто відзначити, що у жовтні

- зто только маріонетка" 94 • На цьому
1944 р. лише в Любліні "століці Народної

Польщі" було сконцентрована зведена дивізія військ НКВС загальною кіль
кість

8850

осіб.

У вказівках Центру генералу Л. Окулицькому та до Варшавського і
Краківського округу з конспіративної роботи під час радянської окупації від

18 листопада 1944 р., з текстом, остаточно затвердженим Радою міністрів
16 листопада 1944 р. щодо ПКНВ вказано: "Комітет Національного Визволен
ня є нелегальною і самозваною установою і усі його вимоги є тимчасовими і
безправними. Теж саме стосується усіх окупаційних вимог, які ліквідують або

обмежують нашу незалежність" 95 •
ПКНВ претендуючи на звання польського уряду, але не будучи кон

ституційно узгодженою структурою для своєї легалізації мав бути визнаний
де-юре, як суб'єкт міжнародного права. Визнання

de jure

(де-юре) є повним і

остаточним визнанням. При цій формі визнання уряду з ним встановлюються

дипломатичні, консульські, торговельно-економічні та інші офіційні зносини,
тобто настає весь комплекс юридичних наслідків. Ця форма визнання не може
відкликатися назад у разі погіршення відносин між державами, що свідчить

про її остаточний характер 96 •
На рівні міждержавних стосунків ПКНВ, не був визнаний ніким і ні
коли. Той же СРСР не визнавав ПКНВ де-юре. Нотою від

29

вересня

1944

р.

№

Z.59

92

Przedstawiciel Zw. Radzieckiego przy PKWN // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 2 (4 sierpnia). - S. 1.
Mianowanie Przedstawiciela PKWN przy rzi!dzie ZSRR // Rzeczpospolita. - 1944. Nr 2 (4 sierpnia). - S. 1.
AMSZ RP.- Zesp. 27. - Tecz. 59. - Wi-Iz, 4. - Ark. 34-40. - Ark. 34. Ambasada RP w
Moskwie. Akta za lata 1944-1947. lnstrukcja Polskiego Rzadu w Londynie z konca wzesnia 1944 r.
Armia Кrajowa w dokumentach 1939-1945. Kwiecien 1943 - lipiec 1944 / Н. Czarnocka,
К. Iranek-Osmecki, J. Garlinski і in. - Londyn, 1976. - Т. ІІІ. - 627 с. - С. 152-153.
Тимченко Л. Міжнародне право : підручник/ Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. :
Знання, 2012. - 631 с.

93

94

95

96

Представництво ПКНВ у СРСР повідомляло НКЗС СРСР про те, що:
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"28 сентября

с. г. прибьш в Москву и приступил к исполнениию своих обязан

ностей Представитель Польського Комитета Национального Осовобождения

в СССР г-н ЖИМОВСКИЙ Винцент. Представительства имеет честь просить
Народнь1й Комиссариат Иностраннь1х Дел СССР назначить день вручення
г-ном ЖИМОВСКИМ его верительнь1х грамот Председателю Президиума

Верховного Совета Союза ССР" 97 • На це радянська сторона відповіла нотою
від

2

жовтня

1944

р. №

85/140ffip:

"Нроднь1й Комиссариат Иностраннь,х Дел

СССР свидетельствует свое почтение Представительству Польського Коми
тета Национального Освобождения и имеет честь подтвердить получение

ноть1 №-59 от

29

сентября, извещающей о приезде в Москву г-на Винцен

та Жимовского, Представитля Польського Комитета Национального Осво
бождения, которь1й приступил к исполнению своих обязанностей. Нроднь1й
Комиссариат полагает, что учитьшая особь1й характер как Советского, так и
Польского Представительств, для их глав не требуется специального аккреди

тования, а следовательно и связаного с зтим вручення верительнь1х грамот".

Нота завірена печаткою НКЗС СРСР №

198 •

Отже, радянське керівництво не розцінювало Представництво ПКНВ, як
дипломатичну місію керівництва суверенної держави і, відповідно, не при
йняло вірчих грамот. Іншими словами

-

не визнало ПКНВ на дипломатич

ному рівні. Підтверджує це і виконуючий обов'язки Представника ПКНВ в
СРСР С. Єндриховський - радянське керівництво залишило стосунки з ПКНВ

на рівні "де-факто", але не "де-юре" 99 • Навіть, посада особи, яка підтриму
вала стосунки ПКНВ з радянським керівництвом, була визначена категорією
"Представник ПКНВ в СРСР". Займав її від
а від

14

серпня

1944

4

серпня

1944

р. В. Жимовський,

р. виконував обов'язки Представника ПКНВ в СРСР

С. Єндриховський (від

23

грудня

1944

р. Повноважний Представник ПКНВ

при Тимчасовому Уряді Французької Республіки) 100 •
Навіть на завершальному етапі існування ПКНВ не намічалося переду

мов до його визнання, як це відзначено у посланні президента США Ф. Ру

звельта до Й. Сталіна від 31 грудня 1944 р.: "Пока ни Правительство, ни народ
Соединеннь1х Штатов не видели какого-либо доказательства, вьпекавшего

AMSZ RP. - Zesp. 27-=._Tecz. 4. - Wi~z. 1. - Ark. 1. Ambasada RP w Moskwie. Akta
za lata 1944-1947. Nota Przedstawicelstwa PKNW w ZSRR do KLSZ ZSRR Z. 59 z dnia
29 wrzesnia 1944 r.
98
AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 4. - Wi~z. 1. - Ark. 2. Ambasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Nota КLSZ ZSRR do Przedstawicelstwa PKNW w ZSRR № 85/140/Пр
z dnia 2 pazdziernika 1944 r.
99
J(,drychowski S. Przedstawicielstwo PKWN w Moskwie І S. J(,drychowski. - Warszawa :
Materialy і studia historyczne. Do uzytku wewn(,trznego. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Departament Informatyki і Dokumentacji, 1987. - Т. 1. - 220 s. - S. 18.
100 AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 2. - Wi~. 1. - Ark. 36. Ambasada RP w Moskwie. Akta
za lata 1944-1947. Nota Przedstawicelstwa PКNW w ZSRR do КLSZ ZSRR № Z-2/1110
z dnia 23 grudnia 1944 r.
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либо из способа его создания, либо из последующих собьпий, которое оправ
дЬІвало бь1 тот вьшод, что Люблинский Комитет в том виде, как он учрежден

сейчас, представляет народ Польши. Я не могу игнорировать тот факт, что
пока лишь небольшая часть собственно Польши, лежащая к западу от линии
Керзона, освобождена от германской тирании, и позтому неоспоримой исти

ной является то, что польскому народу не бьшо предоставлено возможности
вь1сказаться в отношении Люблинского Комитета" 101 •

З 1 грудня

1944 р. Крайова Рма Народова переформувала ПКНВ у Тим
(Rz~d Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej) 102 • Лише після

часовий Уряд РП

цього Народна Польща і СРСР встановили офіційні дипломатичні стосунки на
рівні посольств. Лист польської сторони у цій справі від

повідь радянської сторони від

2 січня 1945 р., від
5 січня 1945 р. 103 Визнання де-юре Тимчасового

уряду за уряд РП Радянським Союзом було без сумніву завчасне у світлі між
народного права і було недозволеним втручанням у внутрішні справи Поль

ської держави, урядом якої де-юре і надалі був еміграційний уряд 104 •
ня

1945

26

січ

р. була визначена посада "посла" Тимчасового уряду в СРСР, яку

зайняв З. Модзелевський. З радянської сторони посаду "Представника" уря

ду СРСР при ПКНВ у Любліні, як вже зазначено, займав від
М. Булганін і лише від

1 березня 1945

серпня

4

1944 р.

р. була визначена посада "посла" СРСР

в Польщі, яку отримав В. Лєбєдєв 105 •
Тимчасовий уряд РП був визнаний СРСР

чиною ЗО січня

1945

р., Югославією

-

- 4 січня 1945
1945 р. 106

р., Чехословач

ЗО березня

Еміграційна Рада Народова РП у Лондоні у резолюції від

5 січня 1945 р.

окреслила перетворення ПКНВ у Тимчасовий уряд, як нову спробу "поруше

ня суверенних прав Польщі" 107 • Дивною у цьому світлі є позиція сучасного
101

Личное и секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта от 31 декабря 1944 г. Документ № 255 // Переписка Председателя Совета Министров СССР
с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой
Отечественной войнь1 1941-1945 гг. Переписка с Ф. Рузвельтом и Г. Трумзном (ав
густ 1941 г. - декабрь 1945 г.).- М. : Государственное издательство политической

1957. - Т. 2. - 296 с. - С. 180-181.
Ustawa о powolaniu Rz~du Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1944 r. // Dziennik Ustaw. - 1944. - Nr 19. - Poz. 99. - S. 164.
103 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944 - 1977 r. Informator. - Warszawa: Do u ~ wewш;trznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Archiwum, 1979. - Т. І.
- 296 s. - S. 237.
104 Antonowicz L. Status prawnomii,dzynarodowy Rzeczypospolitej Ludowej / L. Antonowicz. - Lublin: Polonia, 2000. - Т. XLVII. - S. 17.
105 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944 - 1977 r. Informator. - Warszawa: Do uzytku wewni,trznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Archiwum, 1979. - Т. І.
- 296 s. ..:.-s. 238.
106 Bardach J. Нistoria ustroju і prawa polskiego / J. Bardach, В. Lesnodorski, М. Pietrzak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 644 s. - S. 631.
107 Sprawa polska w czasie drugiej wojny swiatowej na arenie mii,dzynarodowej: zbi6r dokument6w / [red. S. Stanislawska]. - Warszawa: Polski Instytut Spraw Mit,dzynarodowych.
литературЬІ,

102
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польського керівництва викладена у відповіді Правно-трактатового департа

менту МЗС Польщі від

15 листопада 201 О р. у якій є посилання на Постанову
28 листопада 2001 р. де значиться: "Брак кон

Конституційного Трибуналу від

ституційної легальності таких структур, як ПКНВ, КРН, Тимчасовий Уряд,
а також сумнівна легальність пізніше існуючих органів, не може нести вис

новку у формі ігнорування факту, що вони ефективно здійснювали держав
ні функціГ' 108 • Тобто, у нелегальності КРН і ПКНВ сумніву не має, але у той
же час відбувається жонглювання сентенцією щодо "ефективного здійснен
ня державної функції''. Як вже відмічено, КРН і ПКНВ були структурними
складовим радянської окупаційної адміністрації і тому видається неможливим
навіть гіпотетично вважати їх самостійними і відповідно, ефективними щодо

здійснення державних функцій. КРН і ПКНВ лише номінально були допуще

ні до формального позування під вивіскою "польська влада". А, "ефективне
здійснення державних функцій" було лише фарсом у якому вони могли реа
лізовувати радянський окупаційний сценарій інспірований і інсценізований
Кремлем. Тобто, КРН і ПКНВ на пряму підпорядковані радянському тоталі
тарному режиму, могли "ефективно здійснювати" лише окупаційну політику
останнього на польських землях, як "самостіні структури" польської тоталі
тарної системи.

Все вищенаведене не лише дає можливість поставити під сумнів легаль
ність утворення та діяльності КРН і ПКВН, як польських органів державної

влади, aiie і кваліфікувати КРН і ПКВН, як злочинні угруповання, утворені з
ініціативи і на користь іноземної держави, які з ворожими цілями узурпува
ли владу в Польщі і фактично діяли, як інструментальна складова радянської
окупаційної адміністрації, утворивши "самостійний" польський тоталітарний

режим. Вказаний стан речей від початку був запланований Й. Сталіним про,
що він повідомляє У. Черчилля у вже згаданому посланні від

23 липня 1944 р.:

"МЬІ не хотим и не будем создавать своей администрации на территории

Польши, ибо мь1 не хотим вмешиваться во внутренние дела Польши. Зто до

лжнь1 сделать сами поляки. Польский Комитет Национального Освобождения
намерен взяться за создание администрации на польской территории, и зто
будет, я надеюсь, осуществлено. В Польше мь1 не нашли каких-либо других

сил, которь1е могли бь1 создать польскую администрациютm:

Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 836 s. - S. 673.
Приватний архів А. І. Клоса. List Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Polski DPT 3161/8/2010/128166/LK/132334 z dnia 15 listopada 2010 r., sygnowany przez Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego R. Sarkowicza. - С. 2.
109 Личное и секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта от 31 дека
бря 1944 r. Документ № 255 // Переписка Председателя Совета Министров СССР
108

с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой
Отечественной войньr 1941-1945 гг. Переписка с Ф. Рузвельтом и Г. Трумзном (ав
густ 1941 r. - декабрь 1945 г.).- М. : Государственное издательство политической
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Підтвердженням того, що проект Москви полягав у камуфлюванні своєї
адміністрації, на окупованих польських територіях, польським елементом є

свідчення тодішнього Першого секретаря ПРП В. Гомулки: "Повторювана у

шифровках з Москви сугестія про переїзд керівництва ПРП і КРН на терито
рію визволену від німецької окупації знаходить пояснення в існуючій ситуації,
яка все більше приспішала радянський уряд до остаточного вирішення про
блеми побудови від гори до низу на визволених польських землях прихильно

налаштованих до СРСР органів польської державної адміністрації'' 110 •
Окремо є можливим визначити, що виходячи з нелегальності КРН і
ПКНВ, таким же незаконними є видання під їх зверхністю
у

1944 р.,

"Dziennika Ustaw"

і оприлюдненні в ньому акти цих незаконних органів.

Правові засади видання

"Dziennika Ustaw" були прописані у Декреті пре
1935 р.ш У зв'язку з війною вони були частково
змінені Декретом президентом РП від 12 липня 1940 р. 112
Легальний "Dziennik Ustaw" видавався польським урядом в еміграції від
З 1 жовтня 1939 р. і до 22 грудня 1990 р. Це є свідченням життєвості польської
зидента РП від

6

вересня

державності в еміграції увесь період Другої світової війни і період існування
Народної Польщі. Видання

"Dziennika Ustaw"

символізувало тяглість легаль

ної польської влади. Урядовий друкований орган був офіційним джерелом
права. В

"Dzienniku Ustaw"

від осені

1939

р. немає законів. Виникало це з

того, що Сейм і Сенат були розпущені на підставі Постанови президента РП
від ЗО листопада

1939 р.

У зв'язку з перервою в функціонуванню відповідних

законодавчих органів, законотворчість залишилася у сфері діяльності прези
дента РП (декрети і постанови) і уряду (розпорядження і постанови). Примір
ники цього легально

"Dziennika Ustaw"

зберігаються в репозиторіумі Музею

історії Польщі в Варшавіm. Відкритим питанням є відсутність восьми номе
рів
№

"Dziennika Ustaw" за 1939 р. між № 91 від 5 вересня 1939 р.
100 від 31 жовтня 1939 р. позиція 1000.

позиція

У Народній Польщі декрет, який стосувався змін засад щодо

Ustaw"

був виданий лише

дією від

7

травня

1945

29 вересня 1945

581

до

"Dziennika

р. хоча і з обов'язковою зворотною

р. 114 З огляду на вказане існують підстави визначити

литературьr, 1957. - Т. 2. - 296 с. --С..244.
Gomulka W Pami~tniki / W Gomulka. - Warszawa: ,,BGW", 1994. - Т. П. - 535 s. - S. 433.
111 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej о wydaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 wrzesnia 1935 r. // Dziennik Ustaw. - 1935. - Nr 68 (12 wrzesnia). - Poz. 423.
- s. 1197-1198.
112 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej о tymczasowym zawieszeniu wydania Monitora Polskiego і zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 wrzesnia 1935 r. о wydaniu
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1940 r. Londyn // Dziennik
Ustaw. - 1940 r. - Nr 11 (27 Іірса). - Poz. 28. - S. 44.
113 Dziennik Ustaw RP па Uchodzstwie. [Електронний ресурс] // Режим доступу http://
eprints.hist.pl/ (дата звернення 15.09.2013) - Назва з екрану.
114 Dekret о zmianie і uzupelnieniu przepis6w о wydaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
110
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"Dziennik Ustaw", що видавався КРН/ПКНВ від серпня 1944 р., до, що най
менше, травня 1945 р., як нелегальний. Відповідно, відсутні будь-які право
ві підстави вважати легальними акти КРН і ПКНВ надруковані у вказаному
нелегальному
ня

1945

"Dzienniku Ustaw"

та їх юридичну силу, як мінімум до

7 трав

р.

Курйозним є той факт, що у сучасні Республіці Польща, яка претендує
на тяглість від Другої Республіки Польща, на урядовому ресурсі Інтернетсис
теми правових актів

(Intemetowy System Aktow Prawnych) у розділі "Dziennik
"Dzienniki Ustaw" видані легальним еміграційним уря
дом РП в період від жовтня 1939 р. до грудня 1990 р. Проте, там подані, як
підстава польської правової бази нелегальні "Dzienniki Ustaw" видані КРН/

Ustaw" 115 ,

відсутні

ПКНВ та наступними структурами Народної Польщі. Це викликає не лише
подив, але і занепокоєння сучасним станом декомунізації Польщі. Така ж
ситуація на цьому ж урядовому ресурсі Інтернет системи правових актів і
з виданням

"Monitor Polski", де відсутні номери "Monitoru Polskiego" після
28 серпня 1939 р., хоча еміграційний уряд видавав його до 12 липня 1940 р. 116 •
У Народній Польщі "Monitor Polski" почав видаватися від 2 січня 1946 р. в
Лодзі1 17 •
Якщо поглянути ще більш прискіпливо на дій окупаційних влад щодо

стоверння маріонеткових польських урядів то цікавою виглядає інформація зі
"Спецсообщения Л. П. Берни И. В. Сталину, В. М. Молотову об укреплении
органов контрразведки Польши" №

1100/6

від

17

жовтня

1944

р.: "Получень1

агентурнь1е даннь1е от источника, приехавшего в Люблин из Варшавского во
еводства, о том, что на ок1<упированной немцами польской территории орга

низовано польское правительство во главе с генералом Портновским. Немць1
в связи с зтим освободили всех поляков из лаrерей. В городах висят польские

флаги" 118 •

115

Polskiej z dnia 29 wrzesnia 1945 r. // Dziennik Ustaw. - 1945 r. - Nr 55 (15 grudnia). Poz. 305. - S. 55.
Internetowy System Akt6w Prawnych. Dzienniki Ustaw. [Електронний ресурс] // Ре
жим доступу http://prawo.sejm.gov.pVisap.nsf/ВyYear.xsp?type=WDU (дата звернен
ня

116

17.09.2015) - Наз~крану.
Internetowy System Akt6w Prawnych. Monitor Polski. [Електронний ресурс] // Ре

жим доступу http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ВyYear.xsp?type=WМP (дата звернен
ня
117
118

17.09.2015) - Назва з екрану.
Monitor Polski. - 1946. - Nr 1 (2 stycznia ). L6dz. - S. l.,-4.
Спецсообщение Л. П. Берии И. В. Сталину, В. М. Молотову об укреплении органов

контрразведки Польши №

1100/6 от 17 октября 1944 г. Копия. Машинопись. Доку
- Ф. Р. 9401. - Оп. 2. -Д. 67. - Л. 1-6) // Лубян
ка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР "Смерш': 1939 - март 1946. Архив Сталина. Доку
ментЬІ вьrсших органов партийной и государственной власти / [ред. А. Н. Яковлева ;
сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова]. - М.: МФД: Материк, 2006.
- 640 с. - С. 461.
мент №

281,

(з посиланням на: ГАРФ.
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При існуванні позиції розглядати ПКНВ, як "законний польський уряд",
таким же "законним" може визнаватись і "уряд" вказаного генерала Портнов
ського. Проте, саме таке порівняння і показує безглуздість визначення лег!Шь-.
ним польським керівництвом, як пронімецького уряду генерала Портновсько-

го, так і прорадянського ПКНВ.

.
ius representation Польської
держави у зв'язку з утворенням ПКНВ. Характер уряду de iure польський
еміграційний уряд зберіг також і після 22 липня 1944 р. 119 Навіть Й. Сталін
Еміграційний польський уряд не втратив

проводив переговори з Перемєр-міністром С. Миколайчиком З і

18 жовтня 1944 р., як з

9

серпня та

офіційним головою польського еміграційного уряду 120 •

На міжнародному рівні, еміграційне польське керівництво залишало
ся визнаним західними державами, як єдине легальне до середини
червня

25

1945

1945

р.

р. уряд Т. Арцішевського у ноті поданій державам перемож

цям відкинув постанови конференції в Тегерані і Ялті, стверджуючи, що свої

повноваження може переказати лише урядові, який постане внаслідок вільних
виборів в Польщі.

28

червня

1945

р. був сформований

Тимчасовий Уряд Національної Єдності.
та Швеція.

5

липня

-

29

( фактично

Москвою)

червня ТУНЄ визнали Франція

Великобританія та Сполучені Штати перестали визна

вати польське еміграційне керівництво, одночасно вони висловили готовність
налагодження дипломатичних контактів з кабінетом Е. Осубки-Моравсько

го в Варшаві 121 • У протоколі Берлінської конференції трьох великих держав
від

1

серпня

1945

р. відзначено: "формирование, согласно с решениями, до

стигнуть1ми на Крьrмской конференции, Польского Временного Правитель
ства Национального Единства, признанного тремя Державами. Установление
Британским Правительством и Правительством Соединеннь1х Штатов дипло
матических отношений с Польским Временньrм Правительством привело к
прекращению признания ими бьrвшего польского правительства в Лондоне,

которое больше не существует" 122 •
119

Antonowicz L. Status prawnomi~dzynarodowy Rzeczypospolitej Ludowej / L. Antonowicz. - Lublin: Polonia, 2000. - Т. XLVII. - S. 17.

120

На приеме у Сталина. Тетради (журналь1) записей лиц, принять1х И. В. Сталинь1м

-(1924-1953 п.). Справочник/ [ред. А. А. Чернобаев. - М.: Новьrй хrоноrраф, 2008.
- 784 с.
121 Instytut Polski і Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS). - Zesp. А 48. Pod Zesp. Z.II. - Tecz. 40. Cofni~cie uznania wladzom RP. 1945 [Електронний ресурс] //
Режим доступу http://pism.eo.uk/Docs/A48.pdf(дara звернення 11.06.2016) - Назва з
екрану.

122

Протокол Берлинской конференции трех великих держав от 1 августа 1945

r. //

Советский Союз на международнЬІх конференциях периода Великой Отечествен
ной войнЬІ

: Сборник документов. Берлинская конференция руково
- СССР, США и Великобритании (17 июля - 2 авгу
: Издательство политической литературьr, 1984. - Т. VI. - 511 с.

1941-1945

гг.

дителей трех союзнЬІх держав

ста

-

с.

1945 r.). 439.

М.
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Такий стан справ частково позбавив еміграцшну владу легітимності

щодо міжнародного представництва Польщі. Проте, не позбавив легальності
у відповідності до норм внутрішньопольського законодавства. З польським
еміграційним керівництвом надалі утримували контакти:

19

південно- і цен

тральноамериканських республік, серед яких були Куба і Сальвадор, а також

Португалія, Ірландія, Австралія, Південна Африка, Іспанія, Єгипет, Ліван,

Сирія і Ватикан. Ватикан останнім припинив офіційні стосунки у

1959

р. 123

До 1972 р. при Ватикані перебував charge d'affaires польського еміграційного
керівництва. Крім того, у багатьох столицях, між іншим, у Парижі, Вашинг
тоні, Брюсселі та інших неофіційно працювали польські дипломати, які мали,

насправді обмежений, але доступ до урядів цих держав 124 • З чого виникає, що
легальне польське еміграційне керівництво зберігало свою міжнародну легі
тимність до

1959

р. Загалом, керівництво РП в еміграції здійснювало свою

діяльність до грудня 1990 р. Її завершення було визначено Декретом президен
та ПР від

20

грудня

1990

р. "Про закінчення діяльності і розпуск Уряду Рес

публіки Польща в еміграціГ' 125 • У цей день у Варшаві в приміщенні Сейму під
час складання конституційної присяги Л. Валенсою, останній президент РП в
еміграції Р. Качоровський передав президентські клейноди. Внаслідок цього
державне керівництво Республіки Польща в еміграції завершило свою діяль
ність 126.

Згадана процедура визнання у

1945

р. Тимчасового Уряду Національної

Єдності опосередковано вказує на неконституційність виникнення його по

передника

-

ПКНВ та і його самого, тому що новий уряд потребує визнання

тоді, коли прийшов до влади неконституційним шляхом 127 • Крім того, доктри
на Тобара-Вільсона від

1907

р. визначає, що жодний уряд будь-якої держави

не може отримати міжнародного визнання, доти поки його повноваження не
будуть підтверджені шляхом демократичних виборів. Проте, в умовах радян
ської окупації про демократичне волевиявлення говорити не приходиться.
Після

1944 р.

перші демократичні вибори в Польщі відбулись лише у

1990 р.

Kwiecien R. Charakter prawny і znaczenie umow repatriacyjnych z 9 і 22 wrzesnia 1944 roku / R. Kwiecien // Przeglqd Sejmowy. Dwumiesi~cznik. Wydawnictwo Sejmowe. - Warszawa, 2005. - ХІІІ 4 (69). - 248 s. - S. 12. _;
124 Wolsza Т. Proba pojednania emigracji w 1950 r. : Misja prof. Henryka Paszkiewicza /
Т. Wolsza. - Warszawa: Dzieje Najnowsze. - 1995. - Nr 4. - S. 131.
125 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej о zakonczeniu dzialalnosci і rozwiqzaniu Rzqdu Rzeczypospolitej na Uchodzstwie. Londyn // Dziennik Ustaw. - 1990 r. - Nr 5 (22 grudnia).
- Poz. 55. - S. 105.
126 Protokol przekazania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodzstwie Riszarda Kaczorowkiego insygniow prezydenckich nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej
Lechowie Walensie па Zamku Krolewskim w Warszawie w dniu 24 [pomylka daty, odbylo
si~ 22] grudnia 1990 roku // Dziennik Ustaw - 1990. - Nr 5. - Poz. 61. - S. 111.
127 Тимченко Л. Міжнародне право : підручник/ Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. :
Знання, 2012. - 631 с.

123
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1 липня 1945

р. в Кракові Рада Єдності Народової РП розпустила і лікві

дувала діяльність Делегатури уряду в краю 128 • Останнім документом Польської
підпільної держави став "Заповіт Польщі, що бореться" від

1 липня 1945 р. 129
1944 р. та

Розглянувши загальну картину подій, яка склалася на вересень

правовий статус ПКНВ, варто перейти до розляду питання правового статусу

Люблінських угоди з УРСР.
З огляду на трактування вищими органами влади Республіки Польща і
України Люблінської угоди з УРСР, як "міжнародноГ' не останньою справою
буде зорієнтуватися щодо визначеності з категоріями характерним для міжна
родних угод.

Сторонами в міжнародному договорі можуть бути суб'єкти міжнарод
ного права, які мають право на нормотворення і володіють правоздатністю
на їх укладення. Дійсним є такий міжнародний договір, який укладений від
повідно до норм міжнародного права і в ньому втілено дійсну угоду суб'єктів
міжнародного права, яка не суперечить основним принципам та нормам між

народного прав 130 • У свою чергу, суб'єкти міжнародного права

-

це учасники

міжнародних правовідносин, яким притаманні елементи міжнародної право
суб'єктності, а саме: вони здагні володіти та безпосередньо здійснювати між
народні права й обов' язки, створювати норми міжнародного права та нести

відповідальність за їхнє порушення. Міжнародна правосуб'єктність

-

це юри

дична ознака того чи іншого утворення, яка надає йому статус суб'єкта між
народного права. "Правоздатність", поняття, яке включає право і дієздатність
суб'єкта. Міжнародними договорами є лише такі угоди, дії яких регулюються
міжнародним правом. Щодо міжнародних угод важливою є категорія дійсно

сті, яка включає в себе категорію правомірності, але не обмежується лише
нею. Поняття "дійсність" є значно ширшим від поняття "правомірність": це
юридична повноцінність міжнародного договору у площині не лише його від
повідності міжнародному праву, а й наявності у ньому сторін, котрі наділені

міжнародною правоздагністю. Дійсність передбачає дію міжнародного дого
вору. Але, це правило не є абсолютним, оскільки міжнародний договір може
діяти, не будучи при цьому чинним. Отже, недійсність міжнародних договорів

може бути відносна або абсолютна. Ознаками відносної недійсності є, зокре
ма: порушення внутрішніх конституційних норм. До ознак абсолютної недійс
ності, варто віднести, зокрема те, що договір суперечить основнlп.:f принци

пам або імперативній нормі загального міжнародного права
128

129

130

131

("jus cogens") 131 •

Bardach J. Historia ustroju і prawa polskiego / J. Bardach, В. Lesnodorski, М. Pietrzak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 644 s. - S. 631.
Rada Jednosci Narodowej do Narodu Polskiego і do Narod6w Zjednoczonych ("Testament Polski Walcz~cej") z dnia 1 lipca 1945 r. // Testament Polski Walcцcej. Ostatnie
przeslanie Polskiego Panstwa Podziemnego. - Кrak6w, 2014 r.
Тимченко Л. Міжнародне право: підручник/ Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. :
Знання, 2012. - 631 с.
Репецький В. Міжнародне публічне право: підручник/ В. М. Репецький, В. М. Ли
сик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.
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:

В. М. Репецький.

Абсолютна недійсність міжнародного договору має об'єктивний характер і не

залежить від волевиявлення суб'єктів, що його уклали. Такий договір вважа

ється юридично нікчемним аЬ

initio (із самого початку) 132 •

Міжнародні догово

ри можуть бути правомірними та неправомірними. Юридична сила останніх

має бути визнана нікчемною 133 •

Міжнародні договори є правочином 134 • Нікчемні правочини вважають
ся недійсними з моменту їхнього укладення. Нікчемні правочини належить
до недійсних правочинів. На відміну від неукладеного правочину недійсний
правочин це акт, який здійснився, але в силу наявних у нього недоліків не має

правової сили. Неукладений правочин ніколи не існував та існувати не міг,
тому правової сили не має 135 •

Проте, найбільш вагомими є категор1ї, які виступають у праці Ю. Ма
ковського "Теорія та техніка укладення міжнародних угод"

(Teorja і technika
zawierania um6w miedzynarodowych) виданій у 1931 р. в період чинності
Конституції РП 1921 р. норми, якої намагався "воскресити" ПКНВ. Зокрема,
Ю. Маковський зазначає - лише суверенним державам прислугу ється так зва
на правно-міжнарона безпосередність. Виключно вони можуть бути сторона
ми правотворчих умов, бо їм лише належить законодавча влада в міжнародній

спільноті. Правочини двосторонні та багатосторонні виконуються у різній

формі і під різноманітними назвами. Ці різновиди двосторонніх умов не від
різняються нічим між собою з правової точки зору; в той же час дипломатична
практика відрізняє їх досить ретельно і послідовно. Найчастіше зустрічаються
наступні різновиди: Договір

(Traite) -

зазвичай цією назвою окреслюються

міжнародні умови, які регулюють справи найвищі та мають істотне значення
для держави. Конвенція

(Accord).

Угода

(Conwention) - різновид найчастіше уживаний. Умова
(Arrangement). Декларація (Declaration). Три останні ужива

ються у випадках меншої ваги. Підписання міжнародних умов можуть здійс

нювати лише державні органи, які є ними на підставі міжнародного права і
яким це право надає міжнародну компетенцію. Тому слід підкреслити, що для
надання цієї компетенції призначене лише міжнародне право; не існує жодної
правової норми, яка б посилалася у цьому відношенні на внутрішнє законо
давств0. Міжнародна практика та доктрина одностай~_1шзнають, що єдиним
органом держави, якому міжнародне право надає міжнародну компетенцію, є
ЛНУ ім. І. Франка. 2-ге вид.
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Знання,
133

---

К.: Знання,

2012. --- 437 с.

Тимченко Л. Міжнародне право: підручник І Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко.

2012. --- 631

--- К. :

с.

Міжнародне право: Навч. посібник/ [ред. М. В. Буроменський].

--- К.: Юрінком
2006. - 336 с.
Makowski J. Teorja і technika zawierania um6w miedzynarodowych / J. Makowski - Warszawa: gl6wna drukarnia wojskowa, 1931. - 100 s. - S. 6.
Інтер,
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ш Черняк Г. Проблема розмежування конструкцій недійсних та неукладених право
чинів

/

Черняк Г. М.

//

Право Вісник Донецького національного університету, сер.

В: економіка і право, вип.

1. Донецьк, 2011. -

168

Т.

2. -

С.

519.

його керівництво одно- чи багатоособове. Цей орган має обличчя дволикого
Януса: діє і у сфері міжнародного права і сфері права внутрішнього. Тому він
має подвійну компетенцію міжнародну, надану йому міжнародним правом, і

внутрішню, надану конституційним правом його держави 136 •
Стан речей свідчить, що ІІКНВ не був суб'єктом міжнародного права, а

лише структурною складовою радянської окупаційної адміністрації. Іншою
стороною "укладення" Люблінських угод були також структурні складові ра
дянської окупаційної адміністрації
ки

-

-

маріонеткові радянські квазі-республі

УРСР, БРСР та ЛитРСР. Вони хоча і мали створені напередодні нарко

мати закордонних справ та оборони, проте, не могли впливала на політику
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР. У фактичному плані вони не виступали самостійни

ми суб'єктом міжнародних відносин, залишаючись в кільватері сталінських
рішень. Це було пов'язане з історією та правовим станом цих країн окупова
них Радянським режимом.

Після остаточної більшовицької окупації України, легальне керівництво

УНР перебувало від 21 листопада 1920 р. в еміграції. Його легальність спи
ралася на повновласті, мандаті й уповноваженнях, наданих йому УЦРадою
січня

22

1918

р. і Трудовим Конгресом

22

січня

1919

р. Тяглість керівництва

УНР в екзилі опиралася на акти Директорії та Ради Народних Міністрів УНР
від

21 травня та 12 листопада 1920 р., на "Закон про Форму Української Влади"
26 січня 1919 р. "Закон про Тимчасове Верховне Управління та порядок
законодавства в УНР" і "Закон про Державну Народну Раду УНР" від 12 ли
стопада 1920 р., видані ще на території України. А також, на "Тимчасовий
Закон Державного Центру УНР" від 10 черавня 1948 р. Важливим при цьому
є і міжнародне визнання УНР - де-факто і де-юре сорока двома державами
від

світу, в тому числі й Радянською Московією 137 • Вищі державні органи УНР
в екзилі знаходились:

1921-1923 рр. - Тарнов та деякі установи в Ченстохові
1924--1926 рр. -Париж (Франція), 1926-1939 рр. - Варшава, 19401944 рр. - Париж (Франція), 1944--1976 рр. - Веймар, Кісінген, Мюнхен (Ні
меччина), 1976-1992 рр. -Філадельфія (США) 138 •
Керівництво УНР виконувало свої функції в екзилі до 22 серпня 1992 р.,
коли президент УНР в екзилі - М. Плавюк, Голова Уряду УНР в екзилі -1. Са
мійленко і Голова УкраїнськоіRіщіональної Ради - М. Воскобойник передали
(Польща),

владі України свої повноваження, мандат, печатки та клейноди УНР 139 •
136

137

138

Makowski J. Teorja і technika zawierania um6w miedzynarodowych / J. Makowski - Warszawa: gl6wna drukarnia wojskowa, 1931. - 100 s. - S. 23, 12-13, 41.
Державний центр Української Народної Республіки в екзилі : статті і матеріали /
[ред. Л. Р. Вінар і Н. Пазуняк]. - Філядельфія; Київ; Вашінпон. Фундація ім. С. Пет
люри: Веселка: Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 1993. - 494 с. - С. 68, 111.
Енциклопедія історії України/ [ред. В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Ін
ститут історії України].

139

-

К.

: Наукова думка, 2004. -

Т.

2 : Г-Д. - 688

с.

Державний центр Української Народної Республіки в екзилі : статті і матеріали /
[ред. Л. Р. Вінар і Н. Пазуняк].

-

Філядельфія; Київ; Вашінгтон. Фундація ім. С. Пет-
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Виходячи з поданого є явним, що на

9

вересня

1944 р.

існувало законне

керівництво УНР в екзилі, але воно не брало участь в ук..'Іаденні Люблінської
угоди.

На окупованій радянським режимом території України повстало ква
зі-утворення

шена

10

-

Українська Соціалістична Радянська Республіка, проголо

березня

1919

р. Від грудня

із РСФРР, БСРР, ЗСФРР.

30

грудня

1920 р. - УСРР мала союзні відносини
1922 р. УСРР разом з РСФРР, БРСР та

ЗРФСР увійшла до складу СРСР на федеративних засадах. УСРР не була су

веренною державою, а її інституції, що мали украй обмежені права в галу
зі управління, використовувалися для приховування окупаційного характеру
режиму, що існував тоді на території України і центр якого містився у Мо
скві140. Керівництво УРСР фактично було представництвом радянської
окупаційної адміністрації.

УССР не займала жодної позиції на міжнародній арені, яка б кваліфіку
вала її як справді суверенну державу і як повноцінний підмет міжнародного
права і міжнародної політики. Ні одна з іноземних держав, включно навіть
з комуністичними державами, членами совєтського блоку, не визнала УССР,

як державу і не втримувала з нею прямих зв'язків будь-якої натури. У міжна
родному праві немає поняття несуверенної чи напівсуверенної держави. Уже

1922 р.

УРСР зреклася міжнародної суб'єктності на користь Союзу. Після вхо

дження України до ООН і розгортання в ній специфічної діяльності її делега
ції на чолі з Д. Мануїльським, подальша розбудова НКЗС УРСР була знята з

порядку денного 141 .
У ключі теми,яка·розглядається, варто звернути увагу і на те, що відповідно
до рішень пленуму ЦК ВКП(б) й Х сесії Верховної Ради СРСР 1-го скликання,
які відбулись в кінці січня

-

на початку лютого

1944

р.

1

лютого

1944

р. був

ухвалений Закон "О предоставлении союзнь1м республикам полномочий в
области внешних сношений и о преобразовании в связи с зтим Народного

комиссариата иностранньrх дел из общесоюзного в союзно-республиканский
народнь1й комиссариатщ 42 . Відповідно, було доповнено Конституцію СРСР
люри: Веселка: Фундація Родини Фещенко-Чопівських,

140

141

1993. - 494 с. -

С.

10, 119.

Коваленко С. ~ект закону України "Про правонаступництво України щодо
Української Народної Республіки"/ С. Коваленко. [Електронний ресурс] // Режим
доступу https://www.facebook.com/permalink.php ?story_fЬid=713003935465651 &id=
153575488075168 (дата звернення 15.08.2016) - Назва з екрану.

Дещинський Л. Статус поневоленої України на міжнародній арені в роки Друrої
світової війни

/ Л. Є. Дещинський // Вісник Національного університету "Львівська
- 2010. - № 670. - 212 с. - С. 17, 18.

політехніка". Серія: Держава та армія.
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Закон СССР "О предоставлении союзнь1м республикам полномочий в области
внешних сношений и о преобразовании в связи с зтим Народного комиссариата
иностраннЬІХ дел из общесоюзного в союзно-республиканский народнЬІй комис
сариат" от 1 февраля 1944 г. // Сборник законов СССР и указав Президиума Вер

ховного Совета СССР.

1938

г.

-

июль

1956

г /[ред.Мандельштам Л. И.]

Государственное издательство юридической',...,...УРЬІ,

170

1956. - 531

-

с. ~ С.

Москва:

29

..:,

1936 р.,

зокрема, в ст.

18

а) визначалося: "Каждая Союзная республика имеет

право вступать в непосредственнь1е сношения с иностраннь1ми государства

ми, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и кон

сульскими представителями" 143 •
На підставі цієї норми була прийнята Постанова ЦК КП(б) України та
Указ Президії Верховної Ради УРСР "Про утворення Народного комісаріату
закордонних справ УРСР" від

5

лютого

1944

р.

4

березня

1944

р.

Верховної Ради УРСР доповнила Конституцію УРСР від ЗО січня
ст.

15

VI сесія
1937 р.

б), а ст. ЗО про повноваження Президії Верховної Ради Української РСР

була доповнена пунктом и) "призначає і відкликає повноважних представників
УРСР в іноземних державах" та і) "приймає вірчі й відкличні грамоти

акредитованих при ній дипломатичних представників іноземних держав" 144 • У
цей же день був прийнятий Закон УРСР "Про утворення союзно-республікан
ського Комісаріату закордонних справ Української РСР" 145 • Це надавало союз
ним республікам право підписання угод і встановлення двосторонніх зв' язків,
що призвело до унікальної

-

навіть для федеральних держав

-

ситуації, так

званого подвійного представництва у міжнародних стосунках 146 • Проте, всі
необхідні характеристики суверенності, ухвалені Постановою Верховної Ради

СРСР від

1

лютого

1944

р., хоча і були внесені до Конституцій УРСР, мали

лише декларативний характер. "Діяльність українського МЗС була жорстко
регламентована союзним урядом та позбавляла можливості діяти самостійно.
УРСР не мала самостійної позиції на міжнародній арені, яка б кваліфікувала

її як справді суверенну державу і як суб'єкт міжнародного права та світової
·політики.

Очевидним

критерієм

підпорядкованості

українського

МЗС

центральним владним структурам СРСР була неможливість встановлювати

дипломатичні та консульські зносини з іншими державами.

Відсутність

можливості встановлювати прямі дипломатичні відносини, укладати угоди,
143

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик
(утверждена постановлением Чрезвьrчайноrо

VIII Оьезда Советов Союза Совет
5 декабря 1936 r.) С изменениями и дополне
ниями от: 31 мая 1939 r., 4 апреля, 7 августа 1940 r., 1 марта 1941 r., 1 февраля 1944 r.
(п'ять редакцій період між 31 травня 1939 р. і 25 лютого 1947 р.) // Кукушкин Ю.
Очерк истории Советской Конституции / Ю. С. Кукушкин, Оі И. Чистяков. - 2-е
изд., доп. - М.: Политиздат, 1987. - 364 с.
ских Социалистических Республик от

144

145

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки

30 січня 1937 р .. Зі змінами і доповненнями, прийнятими на ІІІ і IV сесіях Верховної
Ради Української РСР четвертого скликання // Видання Верховної Ради Української
РСР. - К., 1957.
Історія та традиції зовнішньополітичної служби України [Електронний ресурс] //
Режим доступу http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/history (дата звернення 15.07.2013) Назва з екрану.

146

Kwiecien R. Charakter prawny і znaczenie um6w repatriacyjnych z 9 і 22 wrzesnia 1944 roku / R. Kwiecien // Przeglqd Sejmowy. Dwumiesic;cznik. Wydawnictwo Sejmowe. - Warszawa, 2005. - ХІІІ 4 (69). - 248 s. - S. 11.
•
т

розвивати безпосередні контакти з іншими державами не дає підстав вважати

УРСР суб'єктом міжнародних відносин''14 7 • Взагалі, УРСР ніколи і ніде не
мала дипломатичних представництв в інших країнах, що ставить під сумнів її

правову здатність до міжнародної діяльності. Справжній вихід УРСР на між
народну арену діяльності так і не відбувся 148 •

Тому, не зважаючи на прописані у Конституції УРСР норми, прямі
дипломатичні стосунки між УРСР і ПКНВ не були встановлені, Не було
повноважних представників УРСР при ПКНВ, не було і акредитованих
дипломатичних представників ПКНВ в УРСР. Тобто, не було здійсненно
процедури дипломатичного визнання між ними, відповідно в міднародно
правовому полі кожна з цих сторін одина для іншої не існувала. Відповідно,

легальні підстави щодо участі ПКНВ і уряду УРСР, як сторін в "укладенні"

Люблінської угоди з БРСР

9

вересня

1944 р.

були відсутні.

Подібні історично-правові обставини стосуються і ситуації з Білоруссю.

9

березня

1918

р. Другою Уставною грамотою була проголошена Білоруська

Народна республіка (БНР), а

25

березня

1918 р.

Третьою Уставною грамотою

було проголошено незалежність БНР. Внаслідок окупації території Білорусі

Червоною армією керівництво БНР виїхало за кордон і до сьогодення
знаходиться в екзилі у канадському Торонто 149 • У свою чергу на окупованих
теренах Білорусі була утворена маріонеткова БРСР та окупаційна адміністра
ція в форматі уряду БРСР.
Правові підстави існування керівництва БНР в екзилі і ставлення до
радянського окупаційного режиму та його актів красномовно констатує "Зварот
Беларускай Цзнтральнай Радь~ да усіх урадау і народау супраць дзейнасці

савецкіх улад на вьвваленай тзрьпорь1і Беларусі" від
саний президентом БЦР Р. Астровським З вересня

20 серпня 1944 р. підпи
1944 р. У ньому, зокрема,

вказується: не визнається за форму білоруської державності накинута радян

ським режимом формат Білоруської РСР; створені Москвою нібито білорусь
кий уряд

-

немає ніяких правних компетенцій, відповідно, усі умови, чи по

станови уряду СРСР і еміграційного уряду Польщі, які стосуються території

Білорусі і білоруського народу, які були укладені раніше, або будуть укладені
у майбутньому

-

не мають ніякої правової cigш; лише Білоруська Централь

на Рада є єдиним повноправним представником білоруського народу; тепе

рішнє зайняття більшовиками території Білорусі БЦР вважає тимчасовою
військовою окупацією. Перший віце-президент Білоруської Центральної Ради
147

Хімей В. УРСР у міжнародних відносинах періоду блокового протистояння
В. Хімей

148

№

5-6. -

С.

/

186, 189.

Міжнародне право: Навч. посібник/ [ред. М. В. Буроменський].
Інтер,

149

// Сіверянський літопис. - 2012. -

- К.: Юрінком

2006. - 336 с.

Правительства в изгнании

- Белорусская Народная Республика. [Електронний
// Режим доступу http://www.geopolitics.ru/2014/02/pravitelstva-v-izgnaniibelorusskaya-narodnaya-respublika/ (дата звернення 15.07.2013) - Назва з екрану.
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(БІІ;К) М. Шкельонок, виступаючи на Другому Всебілоруському Конгресі

27 червня 1944 р. в Мінську у доповіді "О постановлениях правительств СССР
и Польши в отношении Беларуси, ёё территории и народа" зазначив, що "мьr
никогда не признаем того, что самовольно от нашего имени делает сегодня за

границей Москва, или так назьrваемое польское змигрантское правительство.

Мьr н~ даем им права действовать от имени белорусского народа" 150 •
Відповідно, ще до 9 вересня 1944 р. законне керівництво БНР

офіцій

но підтвердило радянську окупацію Білорусі і визнало нелегальним будь-які

акти укладені без його участі. Крім того, уряд БРСР і ПКНВ також не мали
дипломатичних стосунків. Таким чином, участь ПКНВ і уряду БРСР, як сторін

в "укладенні" Люблінської угоди з БРСР

9 вересня 1944 р.

не мала легальних

підстав.
Литва на вересень

1944

р. не мала самостійного державного представ

ництва, але внаслідок другої радянської окупації Литовської Республіки на її
території існувала маріонеткова ЛитРСР та структурна складова радянської
окупаційної адміністрації

-

уряд ЛитРСР. Про це свідчить, заява подана до

ООН Литовською Республікою

23

червня

1995

р. У зв'язку з цим сучасне ке

рівництво Литовської Республіки не визнає легальною Люблінську угоду з

ЛитРСР від

22 вересня 1944 р. 151

У період Другої Світової війни, коли протягом

1943-1944

рр. на зміну

німецької окупації України, Білорусі і Литви знову прийшла радянська окупа
ція, маріонеткові уряди УРСР, БРСР і ЛитРСР, як і до

1941

р., знаходились у

прямому підпорядкуванні Кремля. Внаслідок цього на вересень

1944 р. іншою

стороною Люблінських угод з ПКНВ, був мовби не сам СРСР, а формально,
його республіки

-

УРСР, БРСР і ЛитРСР. Проте, не лише СРСР, але також вка

зані республіки ніколи де-юре не визнали ПКНВ і уряди УРСР, БРСР та Ли
тРСР підписували Люблінські угоди вересня

1944 р.

де-юре

-

з ніким. ПКНВ,

як такий в міжнародному правовому полі не існував взагалі, а як для них
то безпосередньо. Відповідно до міжнародних норм не може мати законної

сили угода зі стороною, яка не є суб'єктом міжнародного права. Отже, уря

ди УРСР, БРСР і ЛитРСР уклавши Люблінські угоди вересня

1944 р.,

насправді, не стали учасниками міжнародних стосунків.JQридична сила
Люблінських угод вересня

1944

р. є не лише сумнівною, але викликає цілий

ряд заперечень. Уряди Української РСР, Білоруської РСР, Литовської РСР та
150

Зварот Беларускай Цзнтральнай Радьr да усіх урадау і народау супраць дзейнасці са
вецкіх улад на вьrзваленай тзрьrторьrі Беларусі от

20 жніуня 1944 r.

Документ №

107
-

Знешняя палітьrка Беларусі: Зборнік дакументау і матзріалау. (червень 1941 г.
жньrвень 1945 r.) / [склад. Н. М. Дзятьrк, У. М. Міхнюк, У. К. Ракашзвьrч і інш.].

//

Минск: БДУ,
151

2001. -

Т.

4 - 394 с. -

С.

238-239, 220.

Приватний архів А. І. Клоса. Лист Міністерства закордонних справ Литовської Ре
спубліки

No. (22.24)3-6496 від 23 грудня 2016 р., за підписом Канцлера міністерства
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ПКНВ були інтегральними складовими абсолютно централізованого тоталі
тарного "спруту", який фактично, підписав Люблінські угоди вересня

1944 р.

"різними щупальцями", сам з собою. Іншими словами, під камуфляжем Лю
блінських угод радянський режим видав наказ про примусову евакуацію.

Люблінські угоди вересня

1944 р.

є лише клонами репресивних нормативних

актів на підставі яких були проведені депортації народів і етнічних груп з ра
дянським та іноземним громадянством.

У практиці міжнародних стосунків на

1944

р. існувало певне розумін

ня поняття міжнародного права, яке базувалося на визначенні прийнятому у

рішенні Постійної палати міжнародного правосуддя Ліги націй від

1927

р. у

справі між Францією та Туречченою щодо пароплава "Лотус": "Міжнародне
право регулює стосунки між незалежними державами. Відповідно, джерелом
норм права, яке повязує держави, є їх власна воля, виражена у трактатах або

звичаях загально визнаваних, як такі, що виражають правові засади і встанов
лені для того, щоб регулювати стосунки між цими співіснуючими незалежни

ми суспільствами, або для досягнення спільних цілей" 152 Відповідно міжна
родні угоди повинні були укладатися між незалежними державами, які мали
власну законодавчо визначену волю.

ПКНВ не мав правомочності для підписання Люблінських угод

вересня

1944

р. від імені Польської держави, у зв'язку з відсутністю

належних правно-міжнародних підстав щодо визнання правосуб'єктності

у міжнародних стосунках. У період підписання Люблінських угод не було
дуалізму міжнародного представництва Польщі. Єдиним легальним і в той

же час визнаним польським урядом де-юре на міжнар·одній арені залишався
уряд в еміграції у Лондоні. В результаті, від самого початку акти ПКНВ були

фікцією у зв'язку з браком його легальності щодо підписання міжнародних

зобов'язаннь від імені Польщі 153 • Люблінські угоди були укладені в специ
фічній історичній ситуації. Важко говорити про добровільність їх укладан
ня, а особливо про мандат органів, що представляли Польську державу для

їх укладання. Тому дуже суперечливим є питання їх обов'язкової сили 154 •
Треба визнати, що Люблінські угоди були взагалі, від самого початку,

Stosunki mi~dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika / [red. Е. Halizaka і R. Kuznara]. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - 636 s. - S. 328.
(з посиланням на: Publications of the Permanent Court of International Justice, Series
А. - No. 10; Collection of Judgments, A.W. Sijthoff's Publishing Company, Leyden, 1927.
- s. 18). - s. 328.
153 Kwiecien R. Charakter prawny і znaczenie um6w repatriacyjnych z 9 і 22 wrzesnia 1944 roku І R. Kwiecien // Przeglqd Sejmowy. Dwumiesi~cznik. Wydawnictwo Sejmowe. - Warszawa, 2005. - ХІІІ 4 ( 69). - 248 s. - S. 11-12.
154 Mlynarska-Sobaczewska А. Odpowiedzialnosc panstwa polskiego za mienie zabuzanskie
І А. Mlynarska-Sobaczewska. - Panstwo і prawo: Wolters Кluwer SA. - 2010. - Nr 2. 160 s. - s. 57-69. - s. 58, 63.
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174

нелегальними 155 •
У

15

відповіді

листопада

Правно-трактатового

2010

департаменrу

МЗС

Польщі

від

р., яка представляє позицію офіційної Варшави, зазна

чено: "Беззаперечною є теза, що в момент підписання республіканських
[Люблінських]

угод

Польський

Комітет

Національного

Визволення

не

мав права представляти Польську державу. У цьому контексті варто дода
ти обrрунrування вироку Констиrуційного трибуналу від

(sygn. akt К 33/02), в

19

грудня

2002

р.

якому підкреслено: "ПКНВ без сумніву не може вважати

~я конституційним органом суверенної держави, диспонуючим відповідною
демократичною легальністю і приймаючим від її імені суверенні рішення".
Звертаючись до участі Польщі в республіканських [Люблінських] угодах тре

ба підкреслити, що існує згода в доктрині щодо невиконання ПКНВ вимог

чинного у той час польського права щодо укладення міжнародних угод" 156 •
Важливим документом щодо стану польського правового поля на

є Декрет президента РП від

30

листопада

1939

1944 р.

р. "Про нечинність правових

актів окупаційних влад" у якому визначено: "Ст.

1

Будь-які правові акти і

розпорядження влад, які окуповують територію Польської Держави, якщо
вони виходять поза межі тимчасової адміністрації окупованої території, є

відповідно до постанови ІV-ї Гаазької конвенції від
сухопутної війни, нечинні і неіснуючі

1907 р. про права і звичаї
[niewa.ine і niebyle]. Ст. 9. Засади цього

декрету стосуються до вже виданих правових актів і розпоряджень окупацій
них влад, а також до усіх, що суперечать з постановами цього декреrу, правових
актів і розпоряджень цих же влад, які будуть видані після входження у життя

цього декрету" 157 • Отже, у відповідності до чинної норми міжнародного права
наведений Декрет встановлював нечинність правових актів і розпоряджень,
як німецької, так і радянської окупаційних влад, як вже виданих так і тих, які

будуть видані.

Відповідним продовження цієї позиції є "Інструкції Польського уряду в
Лондоні", від кінця вересня

1944

р., в якій визначена антидержавна сутність

діяльності ПКНВ та Люблінських угод вересня

1944

р.: "Об отношении к

украинцам и белорусам следует говорить без раздражения и озлоблення. На
смешаннь1х территориях следует употреблять вь1ражения в примерительном
тоне, и ссьшаться на нео"бХuдимость совместного существования. Постоян
нЬІе обострения в зтом отвечают интересам чужих государств, а не нашим.
155

156

157

Gebethner S. Charakter prawny uklad6w republikanskich / S. Gebethner // Rzeczpospolita. - 2004. - Nr 30 (5 lutego).
Приватний архів А. І. Клоса. List Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Polski DPT 3161/8/2010/128166/LK/132334 z dnia 15 listopada 201 О r., sygnowany przez Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego R. Sarkowicza. - С. 2, 3.
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej о niewainosci akt6w prawnych wladz okupacyjnych
z dnia 30 listopada 1939 r. Angers // Dziennik Ustaw. - 1939. - Nr 102 Е2 grudnia). Poz. 1006. - S. 2006-2007.
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Соглашение, заключенное с Белоруссией, Украиной и Литвой, об обмене
населением

являются

дальнейшим

продолжением

гитлеровской

полити

ки"158. Польське еміграційне керівництво не лише не мало намірів щодо
проведення "евакуаціГ' польських громадян, а навпаки виступало проти її ре
алізації. Ним було засуджено Люблінські угоди вересня

1944 р.,

з підкресле

ним акцентом їх репресивного характеру.

Також, варто звернутись до конституційних засад польського права
чинних на

1944 р. і права щодо якого апелювали КРН і ПКНВ.
1944 р. і в подальшому, з точки зору польського законодавства,
була Конституція РП від 23 квітня 1935 р., яка визначала: "ст. 12. Президент РП:
f) укладає і ратифікує умови з іншими державами" 159 . Конституція РП від
17 березня 1921 р., на норми якої посилались КРН і ПКНВ, теж визначала
у ст. 49: "президент РП укладає умови з іншими державами і подає їх до ві
Чинною на

дома Сейму" 160 • Точніше, лише певна категорія міжнародних угод вимагала
згоди Сейму. Правилом було укладення умов президентом РП, а винятком
надання згоди Сейму для певних, чітко визначених категорії умов. Сейм РП

не схвалював умову і не ратифікував їх, а лише давав свою згоду на здійснен
ня ратифікації президентом РП. Така згода не була обов'язковою, внаслідок
чого президент РП не був узалежненим і міг, незважаючи на цю згоду, не ра

тифікувати умову 161 . З уваги на процес укладення вирізняються умови,

які укладаються в складному процесі, що вимагають ратифікації, або
затвердження, а також у простому процесі коли ратифікація або затвер
дження непотріб!fі.
Є важливим формулювання пункту

1 ст. 49

Конституції РП

1921

р. До

говір повинен бути ратифікований президентом РП, навіть якшо обмін рати
фікаційними документами непередбачений; тому що перша є чинністю вну

трішньою, у той час, як друга міжнародним актом. Ратифікацію президент РП
здійснює, або на самому оригіналі, або у спеціальному документі1 62 •
Таким чином, на підставі засад обох Конституцій лише президент РП мав

право укладати міжнародні угоди, а також був зобов'язаний їх ратифіковувати.
Отже, в правовому полі КРН і ПКНВ не могли укладати міжнародні угоди. А,
президент РЦ...Я:Кий перебував у Лондоні і ніяким чином не був пов'язаний~

AMSZ RP.- Zesp. 27. - Tecz. 59. - Wiµ. 4. - Ark. 38. Ambasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Instrukcja Polskiego Rzadu w Londynie z konca wiesnia 1944 r.
159 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. // Dziennik Ustaw. - 1935. - Nr ЗО. Poz. 227. - S. 497-508. - S. 498.
160 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dziennik
Ustaw. - 1921. - Nr44. - Poz. 267. - S. 643.
161 Makowski J. Teorja і technika zawierania um6w miedzynarodowych / J. Makowski - Warszawa: gl6wna drukarnia wojskowa, 1931. - 100 s. - S. 47, 49.
162 Makowski J. Teorja і technika zawierania um6w miedzynarodowych / J. Makowski - Warszawa: gl6wna drukarnia wojskowa, 1931. - 100 s. - S. 85.
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з цими злочинними струюурами і тим більше з їхніми політичними та
репресивними аферами.
Не буде зайвим звернути увагу на ще одну обставину. Існує усталене

бачення того, що Люблінська угода з УРСР була підписана М. Хрущовим і
Е. Осубкою-Моравським в Любліні

9 вересня 1944 р.

Однозначно це заперечи

ти неможливо, але разом з тим враховуючи інформаційні джерела є можливим
поставити під сумнів факт перебування голови РНК УРСР М.Хрущов в Лю

бліні

9

вересня

1944

р. і відповідно, підписання ним саме там і тоді вказаної

угоди.

Наштовхують на такий сумнів наступні дані.
В виданнях

"Rzeczpospolita" і "Gazeta lubelska"

в

1944 р.

публікувались

"офіційні" повідомлення КРН і ПКНВ. Тож, варто звернути увагу на повідом
лення розміщені в цих газетах на початку вересня

1944 р.
1944 р. газеті "Rzeczpospolita" було надруковане оголошення
про пленарне засідання КРН, яке повинно було відбутися 9 вересня 1944 р. з
зазначенням, що 4 пунктом порядку денного буде ратифікація міжнародних
Вже 1 вересня

угод 163 • Які саме угоди планується ратифікувати не уточнювалось.

"Rzeczpospolita" 164 і "Gazeta lubelska" 165

від

2 вересня 1944 р.

повідомля

ли про прибуття В. Василевської: "Сьогодні прибула до Любліна віцеголова
ПКНВ, гр. Ванда Василевська". Звернемо увагу, що при прибутті офіційної
особи повідомлення було надруковано в той же день. В газеті

"Rzeczpospolita"
1944 р. знову
було надруковане оголошення про пленарне засідання КРН 9 вересня 1944 р.

за це ж

2 вересня 1944 р.

і в газеті

"Gazeta lubelska" за З

вересня

з порядком денним.

В виданні

"Gazeta lubelska"

від

4

вересня

оголошення про пленарне засідання КРН

9

1944

вересня

р. було надруковане

1944
точною адресою - Люблін, вул. Спокійна, 4 та часом початку -

р. з вказаними
о

15 .ОО, а також

порядком денним з 4-им пунктом про "ратифікацію міжнародних угод" 166 • Від
повідно, є приклад подання читкої інформації про місце і час події.
Але, цікавим є те, що про перебування голови РНК УРСР М. Хрущова та

голови РНК БРСР П. Пономаренка в Любліні було повідомлено постфаюум,
вже після закінчення їх візиту. "Rzeczpospolita" 4 · вересня 1944 р., а
"Gazeta lubelska" 5 вересня 1944 р. надрукували повідомлення під назвою

"Перебування

представників

"Polpress" - "1-2

вересня

сусідніх

1944 р.

радянських

республік

в

Любліні"

в Любліні гостювали представники сусідніх

радянських республік: голова Ради Народних Комісарів УРСР М. Хрущов
163 Plenarne posiedzenie Кrajowej Rady Narodowej // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr ЗО ( 1 wrzesnia). - s. 1.
164 Wanda Wasilewska w Lublinie // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 31 (2 wrzesnia). - S. 1.
165 Wanda Wasilewska w Lublinie // Gazeta lubelska. - 1944 r. - Nr 27 (2 wrzesnia). - S. 1.
166
Plenarne posiedzenie Кrai<;>~ej Rady Narodowej // Gazeta lubelska. - 1944 r. Nr 28 (4 wrzesnia). - s. 1.

m

і голова Ради Народних Комісарів БРСР П. Пономаренко. Були проведені

переговори у

справі двосторонньої репатріації польського, українського

і білоруського населення. У переговорах разом з іншими членами ПКНВ
приймала участь віце-голова ПКНВ, В. Василевська, яка у ці дні прибула

до Любліна. Переговори показали повне взаємне розуміння" 167 •

"2 вересня

"Polpress" -

голова РНК УРСР М. Хрущов і голова РНК БРСР П. Пономаренко

залишили Люблін. На аеродромі гостей проводжали голова КРН Берут, голо
ва ПКНВ Осубка-Моравський, а також представники Польської Армії: коман

дувач Війська Польського генерал броні Рола-Жимерський, генерали Завад
ський і Сверчевський, начальник Головного Штабу полковник Спихальський
а також секретар Президії ПКНВ Венде. З радянської сторони гостей провод
жали: представник СРСР при ПКНВ генерал-полковник М. Булганін, гене
рал-полковник В. Абакумов, генерал-лейтенант Г. Жуков і радник радянського

представництва В. Яковлєв"' 68 • Наведене повідомлення подане з запізненням
у порівнянні з повідомленням про прибуття В. Василевської, яке було надру
ковано в день її прибуття. Прибула вона до Любліна у той самий день в який

відлітали М. Хрущов і П. Пономаренко, але про їх відліт повідомлення з' яви
лося лише через два дні. У контексті їх перебування звертає на себе увагу
категорія "гостювали", тобто М. Хрущов і П. Пономаренко лише "гостювали"

в Любліні. Іlроте, під час "гостювання" були проведені переговори. Який ха
рактер мали ці переговори і де їх протоколи? МЗС України, МЗС, Республіки

Білорусь, Литовської Республіки і МЗС Польщі повідомили на запит автора,
що взагалі немає ніяких протоколів з переговорів щодо укладення Люблін
ських угод вересня

1944 р.

Разом з тим, ще більш відкритим є питання подій

8 і 9 вересня 1944 р.

Зберігся запис бесіди В. Яковлева з головою КРН Б. Берутом

8 сентября 1944 г. В.

Г. Яковлев сообщил об ожидающемся сегодня

"r. Люблин

8 сентября

приезде т.т. Хрущева Н. С. и Пономаренко П. К. для подписания соглашений
о взаимной звакуации поляков, украинцев и белорусов и попросил сообщить
предполагаемьrй ПКНО срок и порядок подписания. После некоторого об
суждения условились принять наше предложение о подписании соглашений

утром

9 сентября.

Договорились также о пqдробностях встречи приезжающих

и порядке подписания. Я информировал ...,Берута и Моравского о том, что в
процессе изучения текстов соглашений в Киеве и Минске бьrло найдена необ
ходимьrм внести некоторьrе поправки, уточняющие смьrсл соглашений. Сооб

щил зти поправки. Моравский и Берут поправки целиком приняли" 169 •
167

168

169

Pobyt przedstawicieli s~siednich republik radzieskich w Lublinie // Rzeczpospolita. 1944. - Nr 33 (4 wrzesnia). - S. 1.
Pobyt przedstawicieli s~iednich republik radzieskich w Lublinie // Gazeta lubelska. 1944 r. - Nr 30 (6 wrzesnia). - S. 1.
Запись беседьr В. Г. Яковлева с Председателем Крайовой радьr народовой (КРН)
Б. Берутом по поводу подписания советско-польскоrо соглашения об звакуации

Отже, очікувалося прибуття М. Хрущова і П. Пономаренка в Люблін та
була складена програма перебування, за якою приймаюча сторона пропонувала

підписання угод вранці

9

вересня. Проте, в пресі від

немає жодного повідомлення

П. Пономаренка.

8

вересня

8

і

9

вересня

про прибуття до Любліна М.

1944

р.

"Gazeta lubelska" 170

1944

р.

Хрущова і

і

"Rzeczpospolita" 171
лише знову надрукували оголошення про засідання КРН 9 вересня 1944 р. з
порядком денним

Наступного дня,

9 вересня, в пресі щодо М. Хрущова і П. Пономаренка, а

також підписання угод знову-мовчання. "Gazeta lubelska" 172 і "Rzeczpospolita" 173
від

9

вересня

1944

р. повідомляли, що

8

вересня

1944

р. відбулося засідання

Президії КРН. Ухвалено проекти законів. Крім того затверджені декрети ПКНВ
ухвалені на вчорашньому засіданні ПКНВ. А також, що

17

7

вересня

1944

р. о

годині відбулося засідання ПКНВ на якому було вислухано великий звіт

С. Єндриховського виконуючого обов'язки представника ПКНВ при уряді

СРСР. Але, жодного слова про перебування М. Хрущова і П. Пономаренка і
підписання угод.

Лише

10

вересня

1944

р. в газеті

"Rzeczpospolita"

було телеграфічно

коротко повідомлено про "перебування Голів Ради Комісарів Української і
Білоруської РСР у Любліні".

"8

вересня

1944

р. прибули до Любліна Голови

Ради Комісарів Української РСР М. Хрущов і Білоруської РСР П. Пономаренко
з метою підписання з ПКНВ угод про обмін населенням. Після підписання
угод

9

вересня М. Хрущов і П. Пономаренко залишили Люблін, проводжали

на аеродромі представники ПКНВ і Представник уряду СРСР при ПКНВ,

генерал-полковник М. Булганін" 174 • Видається занадто стисло, як для події
рівня на який вона претендувала. По-перше, прибули високі гості

-

перші

особи двох сусідніх республік СРСР і як виникає з контексту, вже не з гос
тьовим, а з офіційним візитом для підписання угод "високого", як для сторін
рівня. По-друге, як подано вище, було попередньо вирішено підписати угоди

9

украинского, белорусскоrо и польского населения, положения украинцев на тер
ритории Польши и др. от

8

сентября

1944
-

Архив внешней политики РФ (АВП РФ).
Л. 31-33.Подлинник)

р. Документ №

Ф.

0122. -

14, (з посиланням на :
266. - П. 228. - Д. 9. Европе. 1944-1953 гг. В 2-х

Оп.

// Советский фактор в Восточной
1944-1948 гг. - М. : "Российская политическая .шциклопедия" (РОС
СПЗН), 1999. - Т. 1. - 687 с. - С. 94.
170
Plenarne posiedzenie Kr.ajowej Rady Narodowej // Gazeta lubelska. - 1944. Nr 33 (8 wrzesnia). - s. 1.
171 Plenarne posiedzenie Krajowej Rady Narodowej // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 37 (8 wrzesnia). - S. 1.
172 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Posiedzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego // Gazeta lubelska. - 1944. - Nr 34 (9 wrzesnia). - S. 1.
173 Posiedzenie Prezydium Кrajowej Rady Narodowej. Posiedzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 38 (9 wrzesnia). - S. 2.
174 Pobyt Przewodniczqcych Rady Komisarzy Ukrainskiej і Bialoruskiej SRR w Lublinie //
Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 39 (10 wrzesnia). - S. 1.
тт. Документьr.

179

вересня вранці, але жодної відомості про те де і о котрій годині було проведе

но підписання угод немає. Виникає відчуття туманної неясності щодо подій

9 вересня 1944 р.,

яка наштовхує на сумнів щодо факту перебування вказаних

осіб саме у цей день у Любліні.

В цій же газеті

"Rzeczpospolita"

від

1О

вересня

1944

р. розміщено

повідомляв "Polpress" про: "Підписання угоди між ПКНВ і урядом Української
РСР, щодо евакуації польських громадян з території УРСР і українського

населення з території Польщі" та повідомлення щодо угоди ПКНВ з урядом
БРСР. Починаються повідомлення однаково про те, що в останні дні між

ПКНВ і урядом УРСР/БРСР відбувалися переговори про укладення угод про
взаємну евакуацію польського населення з території УРСР/БРСР до Польщі і
українського/білоруського населення з території Польщі до УРСР/БРСР" 175 •
Проте, це не були тексти Люблінських угод, а лише комюніке. Тексти
угод в Польщі взагалі ніколи не були офіційно опубліковані. Таке саме
комюніке українською мовою було надруковано і в УРСР, наприклад у
польськомовному органі Львівського обласного і міського комітету КП(б)У та
Львівських обласної і міської Ради делегатів трудящих

від

12

вересня

Надання комюніке було визначено ст.

вересня

1944

"Czerwony Sztandar"

1944 р. 176
20

кожної з Люблінських угод

р., яка звучала: "Про укладення цієї Угоди обома Договірними

Сторонами доводиться до загального відому особливим комюніке" 177 • Стосов

но того, ЩО повний текст, наприклад, Люблінської угоди з БРСР не публікува
тиметься було визначено наперед. Так. у протоколі обговорення проекту цієї

угоди на засіданні ПКНВ

9 вересня 1944

р. зафіксовано: "Грубецький

-

пові

домлення має істотніше значення для населення ніж угода, тим більше, що

угода не буде опублікована в пресі" 178 • Таким чином, публікації повних текстів
Люблінських угод вересня

1944 р.

навіть не планувалося. Відповідно, у пресі

замість Люблінських угод були надруковані лише комюніке.

175

176

177

Podpisanie uldadu mi~dzy PKWN і Rqdem USRR о ewakuacji obywateli polskich z terytorium USRR і ukrainskiej ludnosci z terytorium Polski // Rzeczpospolita. - 1944. Nr 39 (10 wrzesnia). - S. 1-2.
Podpisanie umowy mi~dzy PKWN і Rqdem USRR-e-ewakuacji obywateli polskich z terytorium USRR і ukrainskiej ludnosci z terytorium Polski // Czerwony Sztandar. - 1944.
- Nr 23 (560) (12 wrzesnia). - S. 1.
ГДА МЗСУ. - Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 56. - Арк. 1-28. Уrода між урядом Українсь
кої Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національноrо
Визволення про евакуацію українськоrо населення з території Польщі і польських

rромадян з території УРСР.

9 вересня 1944 р. (ориrінали українською і польською
мовами з печатками РНК УРСР і ПКНВ та підписами М. Хрущова і Е. Осубки-Мо
равськоrо).
178

AAN. - Zesp. 185. - Sygn. 1/4. - Ark. 115. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury KRN dla terenow wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PKWN
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protokolposiedzenia z dnia 9.ІХ.44. -Ark. 115.

180

Проте, лишається питання - де і о котрій годині "відбувалося підписання"
цих Люблінських угод? Хто був присутній на підписанні? Де протоколи
підписання?

Чому

немає

спільних

фотографій

представників

ПКНВ

з

М. Хрущовим і П. Пономаренком та фотографій з підписання угод? І це
видається дивним, як для обставин укладення угод рівня на який претендували
радянські республіки і ПКНВ.
Прикладовим на цьому фоні є надруковане в цій же газеті "Rzeczpospolita"
від

1О

вересня

розписано, що:

1944 р. повідомлення про засідання КРН
"9 вересня о 3 годині пополудні розпочалося

в якому читко
засідання КРН.

Прибули на нього представники з усіх частин Польщі і з міст, з фронту, з
заводів, фільварків; в залі засідань присутні представники ПКНВ, Війська

Польського, профспілок, суспільних інституцій, преси, радіо і кіно". Також
поданий хоча і стисло перебіг засідання і обіцяно про подання детального

звіту у найближчому номері 179 . У наступному номері газети
від

11

вересня

1944

р. дійсно, за поданням

"Polpress",

"Rzeczpospolita"

було надруковано до

статньо детальний звіт про "Шосте пленарне засідання КРН", що проходило

9

вересня

1944

р. Щодо питання Люблінських угод коротко повідомлено: "В

останнім пункті порядку денного суботнього засідання Крайова Рада Наро

дова ратифікувала угоди укладені з СРСР і урядами Української і Білоруської
РСР"18О_

Крім того є протоколи засідань
порядку денному

9

вересня

1944

4

сесії КРН

р. є пункт

5 -

9

і

11

вересня

1944

умов". У цей день, відповідно до протоколу, засідання КРН тривало від
до

23.20.

р. В

"Ратифікація міжнародних

15.30

З тексту цього протоколу видно, що останнім вирішувалось питання

угод. З контексту виникає, що були затверджені

2 угоди

з СРСР. Однією з них

була угода про порозуміння на час війни, другою про кордони. Крім того,

розглядалось питання угод з УРСР і БРСР про евакуацію, щодо цього питання
висловився С. Єндриховський подаючи лише формальну пропозицію: "КРН
ратифікуючи угоди з урядом Української РСР і урядом Білоруської РСР про
взаємну евакуацію населення, закликає ПКНВ до якнайшвидшого укладення

аналогічної умови з урядом Литовської РСР" 181 . Також є стенограма цього ж
засідання КРН від

9

вересня

1944 р.

в якій так само розпливчасто, щодо угод,

зазначено: "ратифікаціяміжнародних умов. Як закони таємні їх будемо голо
сувати за зачиненими дверима. Прошу наших гостей залишити на цей час зал

засідань. Умови були ршифіковані без заперечень" 182 .
179
180

181

182

Posiedzenie Кrajowej RadyNarodowej // Rzeczpospolita. -1944. - Nr 39 (10 wrzesnia). - S. 1.
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AAN. - Zesp. 579. - Sygn. 6. -Ark. 1-9. Кrajowa Rada Narodowa Вiuro Prezydalne KRN.
Protok6l z posiedzenia 4 sesji К.R.N. 9-ll.IX.1944 r. - Ark. 1-9.
AAN. - Zesp. 579. - Sygn. 6. - Ark. 40-41. Кrajowa Rada Narodowa. Biuro Prezydalne KRN. Protokбl z posiedzenia 4 sesji К.R.N. 9-ll.IX.1944 r. Stenogram z posiedzenia
К.R.N. odbytego dnia 9 і 11.9.1944 r. -Ark. 40-41.
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З боку УРСР Люблінська угода була затверджена Постановою РНК УРСР

і ЦК КП/б/У від

16

вересня

1944

р. "Про Угоду між урядом УРСР і ПКНВ

про евакуацію": "Розглянувши Угоду між Урядом Української Радянської
Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення
про

евакуацію українського

населення з території Польщі

і

польських

громадян з території УРСР, Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний

Комітет КП/б/У постановляють: Затвердити вищезазначену Угоду" 183 •
Формою

визнання

обов'язкової

сили

міжнародних

договорів

є

їх

затвердження (конфірмація) урядом 184 • Вираження згоди щодо обов'язковості
договору може бути проявлено через підписання договору, ратифікацію, при

йняття, затвердження, приєднання 185 • Прийняття та затвердження становлять
собою більш спрощену процедуру виявлення згоди на обов'язковість договору.

Але, за своєю сутністю вони виконують ті ж самі функції, що й ратифікація 186 •
Обмін ратифікаційними грамотами і документами про прийняття, затверджен
ня або приєднання чи депонування таких грамот і документів є завершальною
стадією у процесі укладення договорів 187 •
Проте, обміну документами зі сторони УРСР про "затвердження", а зі
сторони ПКНВ про "ратифікацію" не відбулося, підтверджує це документ під
назвою "Стосунки польсько-радянські у світлі угод

"таємно". У ньому серед переліку угод від

1939

(1939-1947)" з позначкою
1947 р. є Люблінська

р. до

угода з УРСР, проте жодної інформації про ратифікацію немає, загаданий
лише додатковий протокол від

14

грудня

р. та Інструкція до цієї угоди.

1945

Далі є Люблінська угода з БРСР з зазначенням додаткового протоколу від

25

листопада

·1945

р., але також, без інформації про ратифікацію. Також,

Люблінська угода з ЛитРСР та додатковий протокол підписаний в Варшаві

10

грудня

1945 р.,

проте також ніякої інформації про ратифікацію немає 188 •

У листі МЗС Республіки Білорусь щодо питання ратифікації Люблінської
угоди з БРСР вказано: "В соответствии со ст.
183

ЦДАГО.

-

Ф. Р.

1. -

Оп.

6. -

Спр.

737. - 199

22

арк.

-

Соглашения оно вступило в
Арк.

17.

Постанова РНК УРСР
16 верес

і ЦК КП(б)У про Угоду між урядом УРСР і ПКНВ про евакуацію від
ня 1944р.
184

Стадії укладення міжнародних договорів

//

Тимченко Л. Міжнародне право

підручнmн Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К.: Знання, 2012. - 631 с.
185

Репецький В. Міжнародне публічне право: підручник/ В. М. Репецький, В. М. Ли
сик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.
ЛНУ ім. І. Франка. 2-ге вид.

186

-

К.: Знання,

В. М. Репецький.

- К.: Юрінком

2006. - 336 с.

Репецький В. Міжнародне публічне право: підручник/ В. М. Репецький, В. М. Ли
сик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.

: В. М. Репецький.
- К.: Знання, 2012. - 437 с.
AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 149. - Wiµ; 9. - Агk. 6. Ambasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Stosunki polsko-radzieckie w swietle um6w 1939-1947. Wykazyposzczeg6lnych um6w z ZSRR а Rцdem RP zawarte w Moskwie. 1947.

ЛНУ ім. І. Франка. 2-ге вид.
188

:

2012. - 437 с.

Міжнародне право: Навч. посібник/ [ред. М. В. Буроменський].
Інтер,

187

:

..;
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силу со дня подписания, т. е.

9 сентября 1944 года. Таким образом, вьшолнения

внутригосударственнь1х процедур

(в т.

ч.

ратификации)

для вступления

Соглашения в силу не требовалось" 189 • Стосовно-Люблінських угод верес
ня

1944

р. Архів трактатів Правно-трактатового департаменту МЗС Польщі

у своєму листі повідомив: "Угоди не були ні ратифіковані, ні опубліковані" 190 .
Подібна інформація щодо Люблінської угоди з УРСР надана Галузевим дер
жавним архівом МЗС України: "В архівному фонді Галузевого державного

архіву МЗС України не виявлено ратифікаційних документів щодо зазначеної
угоди"'91.

У цьому випадку, дії з "ратифікаціГ' зі сторони ПКНВ і "затвердження"
зі сторони УРСР залишаються незрозумілими.

Якщо б ратифікація дійсно відбулась у відповідності до стандартних
норм міжнародного права, то про це було б зазначено, подібно до того, як у
цьому ж документі "Стосунки польсько-радянські у світлі угод

(1939-1947)"

повідомлено про "Договір між урядом РП і СРСР про польсько-радянський
державний кордон. Москва

16

серпня

1945

р. Цей договір був ратифікований

обома урядами і ратифікаційний протокол оприлюднений
У

5 лютого 1946 р." 192 •
ратифікаційній грамоті для польської сторони від 4 лютого 1946 р. до цього

Договору між СРСР і ПНР про польсько-радянський державний кордон від

16 серпня 1945 р., щодо самого договору вказано: "є прийнятий, ратифікований
і підтверджений"' 93 •
Узагальнене визначе~ня, яке пропонує міжнародне право, звучить так
угода

-

-

це міждержавний договір, що підписується зазвичай від імені уряду і,

як правило, не підлягає ратифікації 194 .

189

Приватний архів А. І. Клоса. Лист Міністерства закордонних справ Республіки
Білорусь №

190
191

18-20/27765

від

27 грудня 2016

р., за підписом заступника Міністра за

кордонних справ Республіки Білорусь Є. Купчиної.

Приватний архів А. І. Кл оса. List elektroniczny Archiwum Traktatowego Departamentu
Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski z dnia 27 czerwca 2016 r.
sygnowany przez Е. Borowsk~.
Приватний архів А. І. Клоса. Лист Міністерства закордонних справ України
№

214/19-091-138 від 29 липня 2016 р., за підписом в.~ начальника Відділу держав

ного архіву Дегтярьової Л. О.

AМSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 149. - Wi~z 9. - Ark. 5-6.Ambasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Stosunki polsko-radzieckie w swietle um6w 1939-1947. Wykazy poszczeg6lnych um6w z ZSRR а Rz~dem RP zawarte w Moskwie. 1947.
193 AMSZ RP. - Zesp. 4, 7/58, 19 а, ZSRR З. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy
mic,dzynarodowe za lata 1944-1964. Umowa mic,dzy Zwic!zkiem Socjalistycznych Republik Radzieskich і Rzeczpospolitc! Pols~ о radziecko-polskiej granice panstwowej z dnia
16 sierpnia 1945 r. Dokument ratyfikacyjny RP z dina 4 luzego 1946 r. (oryginal). ·
194 Міжнародне право. Види міжнародних договорів. [Електронний ресурс] // Режим
доступу http://readbookz.com/book/166/5022.html (дата звернення 15.12.2015) - На

192

зва з екрану.

183

В архівах МЗС України і Польщі відсутні будь-які матеріали і документи
щодо

контактів

комісаріатами

між

УРСР,

ресортом

БРСР

Люблінських угод, як то

-

закордонних

і

ЛитРСР

про

справ

ПКНВ

ведення

і

народними

переговорів

щодо

підготовчі протоколи і протоколи підписання

угод. У той же час, є бачення, що проект Люблінської угоди з УРСР від

9

вересня

1944

р. був підготовлений Народним Комісаріатом Закордонних

Справ УРСР 195 . Але, у своїй відповіді Галузевий державний архів МЗС Укра
їни цю тезу не підтвердив: "Будь-яких документальних свідчень щодо про
цедури підготовки та підписання згаданої вище угоди в архівах МЗС не ви
явлено"196. Архів трактатів Правно-трактатового департаменту МЗС Польщі:

"Правно-трактатовий департамент не має матеріалів щодо переговорів за
цими угодами" 197 .
На підставі інформації щодо перебігу подій

9

вересня

1944

р., склада

ється хоча і туманне уявлення про засідання КРН, яке відбулось в той же день
коли, як офіційно вважається, були укладені Люблінські угоди з УРСР і БРСР

- 9

вересня

1944

р. Але, щодо підписання самих Люблінських угод ясності

немає.

Так, С. Єндриховський, який у мемуарах, описує своє перебування у
Любліні з З по

14 вересня 1944 р. і участь у засіданнях КРН 9 і 11 вересня 1944 р.
5 і 12 вересня 1944 r., а також згадує про ще одне

та участь в засіданнях ПКНВ

засідання ПКНВ: "Не є певним, чи приймав я участь у засіданні

9

вересня,

на якому обговорювався проект репатріаційної угоди з урядом Білоруської
республіки, а також проект промови Осубки-Моравського на сесії КРН" 198 .
Повідомлення С. Єндриховського можуть визначатися, як такі, що мають ви
соку ступінь достовірності, про що свідчать архівні документи. В ноті Пред
ставництва ПКНВ до Протокольного відділу НКІС СРСР від

4 вересня 1944 р.

повідомлено, що: "и. о. Представителя Польського Комитета Националь

ного Освобождения в СРСР г-н д-р Ендруховский Стефан 3.ІХ.1944 года

вЬІбьш из Москвь1 по служебнь,м делам в г. Люблин" 199 . В іншій ноті від
195

Чекаленко Л. Зовнішня політика України : теорія і практика/ Л. Чекаленко. [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.personal.in. ua/ article. php ?ida=607
(дата звернення

196

17.12.2015) -

Назва з екрану.

Приватний архів А. І. Класа. Лист Птузевоrо державного архіву МЗС України
№

214/72-091-158

від

26

вересня

2016

р., за підписом в. о. начальника Відділу дер

жавного архіву Л. О. Дегтярьової.

Приватний архів А. І. Класа. List elektroniczny Archiwum Traktatowego Departamentu
Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski z dnia 27 czerwca 2016 r.
sygnowany przez Е. Borowslq.
198 J~drychowski S. Przedstawicielstwo PKWN w Moskwie / S. J~drychowski. - Warszawa:
Materialy і studia historyczne. Do uzytku wewn~trznego. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Departament Informatyki і Dokumentacji, 1987. - Т. 1. - 220 s. - С. 3741.
199 AМSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 2. - Wi.µ. l. - Ark. 20. Ambasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Nota Przedstawicelstwa PКNW w ZSRR do KLSZ ZSRR z dnia 4 wrze-

197

1B4

вересня

15

р. Представництво ПКНВ повідомило Протокольний відділ

1944

НКІС СРСР про те, що: "и. о. Представителя Польського Комитета Нацио

нального Освобождения в СРСР г-н д-р Ендруховский Стефан 14.ІХ-с. г. вер

нулся из служебней поездки в г. Люблін" 200 • Тобто С. Єндриховський дійсно у
вказаний ним період перебував у Любліні.
Також, є протокол засідання ПКНВ від

9

вересня

1944

р. на якому

обговорювались доповнення до угоди з БРСР і проект промови голови ПКНВ
на засіданні КРН. В цьому протоколі серед присутніх фігурує прізвище

С. Єндриховського, хоча і перекреслене, а також поганочитабельне прізвище

П. Пономаренка201 • Тож, на підставі даних про проведення засідання і наяв
ності протоколу цього засідання, є можливим незаперечувати, що
ня

1944 р.

9

верес

голова РНК БРСР П. Пономаренко перебував у Любліні і міг підпи

сати угоду за дорученням уряду БРСР.

Проте,

що

стосується

постаті

М.

Хрущова

і

відповідно,

факту

підписання ним угоди в цей день в Любліні, все не так однозначно. Той же
С. Єндриховський у своїх спогадах, а він досить детально описуючи перебіг

подій під час свого перебування в Любліні з З по

14

вересня

1944

р., жодним

словом не згадує М. Хрущова, як і П. Пономаренка, та факт підписання угод

9

вересня

1944

р. Про що він, як представник ресорту закордонних справ,

повинен був не лише знати, але брати безпосередню участь у прийомі високих
гостей та процесі підписання угод. Але, він про ці події не згадує.
У вказаному протоколі засідання ПКНВ

9

вересня

1944 р.

з обговорення

доповнень до угоди з БРСР, як згадано, П. Пономаренко фігурує, що може

слугувати свідченням імовірності його перебування в Любліні. Але, в той же
час, наприклад, у цьому протоколі жодним словом не згадана угода з УРСР, як
і постать М. Хрущова. С. Єндриховський повідомляє лише про одне засідання
ПКНВ

9

вересня

1944

р. щодо угоди з БРСР. Про засідання щодо угоди з

УРСР відомостей немає. Також, немає і імовірного, окремого протоколу щодо

угоди з УРСР та імовірної згадки в ньому М. Хрущова. Тому, питання про
перебування М. Хрущова в Любліні

9 вересня 1944 р.

залишається відкритим.

СпогадиМ. Хрущовавидані у книзі "Время. Люди. Власть: Воспоминания"
не лише не проливають світло в питанні щодо його перебування в Любліні

9 вересня 1944 р.

і підписання угодм з ПКНВ, але навпаки ще більше ставлять

під сумнів цей факт: "У нас возник ШW-сраз тогда вопрос, какой установить
порядок обмена населения Польши и УССР, с тем чтобь1 поляки, проживающие

200

201

snia 1944 r.
AМSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz 2. - Wi;µ. 1. - Ark. 22. Ambasada RP w Moskwie. Akta
za lata 1944-1947. Nota Przedstawicelstwa PKNW w ZSRR do КLSZ ZSRR Z. 27 z dnia
15 wrzesnia 1944 r.
AAN. - Zesp. 185. - Sygn. І/4. - Ark. 115. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury КRN dla terenбw wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PКWN
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protokбl posiedzenia z dnia 9.ІХ.44.

185

на Украине, переехали при желании в Польшу, а украинць1, проживающие в

Польше,

-

на Украину. Зто касалось, конечно, и Львова, куда мне пришлось

тогда несколько раз вь~езжать. В зто же время я бьш председателем Совета
Народнь1х Комиссаров УССР и секретарем ЦК КП(б)У. В данном качестве
я несколько раз прилетал в Люблин, где мь1 вели переговорь1 с поляками и
потом подписали соответствующее соглашение. Я подписьшал его с советской

сторонь1, а с польской

-

Берут. Белоруссия тоже вела переговорьr, в Люблин

приезжал Пономаренко, занимавший тот же пост в Белоруссии, что и я на
Украине. Когда я прилетел для подписания соглашения, стоял август, и у нас

уже поспели арбузь1. Собрались в Люблине различнь1е польские лидерь1 и
представители их партий. Я прилетел с дарами, привез, в частности, арбузьr,
угощал их арбузами и дьrнями" 202 • У цих спогадах М. Хрущова звертають на
себе дві важливі деталі. М. Хрущов вказує, що підписував Люблінську угоду
у серпні, а не у вересні і що підписував її з Б. Берутом, а не з Е. Осубкою-Мо

равським. Але, наскільки відомо, М. Хрущов взагалі не підписував з Б. Беру
том, жодної угоди. Таким чином, пам'ятаючи про кавуни і дині, М. Хрущов не
пам'ятає не те що дати, але і місяця в якому підписував угоду, а головне з ким
цю угоду підписував, якщо взагалі підписував.
Крім того в Центральному державному кінофотофоноархіві України
ім. Г. С. Пшеничного є фотографія підписана: "приїзд М. С. Хрущова в м. Лю
блін для укладання угоди між УРСР і Польським Комітетом Національного

Визволення. м. Люблін (Польща), липень

1944 р."203 • Це може вказувати на те,

що М. Хрущов дійсно кілька разів прилітав до Любліна і зустрічався з керів
ництвом КРН і ПКНВ, але це не може бути підставою до ствердження того,
що М. Хрущов саме

9

вересня

1944 р.

перебував у Любліні і підписав угоду з

пкнв.

У контексті з' я сування обставин щодо укладення Люблінської угоди

з УРСР, вартим уваги є той факт, що

9

вересня

1944

р. у Києві відбулося

засідання РНК УРСР. Зокрема, на підставі одного з рішень прийнятого на

цьому засіданні в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка було

відкрито факультет міжнародних відносин 204 • Виникає питання
участь у цьому засіданні РНК УРСР

9

вересня

1944

-

чи брав

р. його голова М. Хру

щов? Абож, він був у відрядженні і про цеїїовинен зберігтися запис у книзі

202

Хрущёв Н. Время. Люди. Власть : Воспоминания / Н. С. Хрущёв - М. : ИИК "Мо
сковские Новости",

1999. - 846 с.

ЦДКФФА. - Од. обл. 0-13106. ПриїздМ. С. Хрущовавм. Люблін для укладання уго
ди між УРСР і Польським Комітетом Національного Визволення. м. Люблін (Поль
ща), липень 1944 р.
204 Головченко В. Україна - держава-співзасновник ООН : міфи й історичні реалії/

203

В. Головченко

// Міжнародні відносини. Вісник Київського національного універси -

тету ім. Т. Шевченка- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет",

2012. -

№

38/39. - 118 с. -

с.

16.

186

відряджень. Відповідь на ці питання зможе допомогти в розставленні крапок
над "і" в історії укладення Люблінської угоди з УРСР.
У інформаторі

"Stosunki dyplomatyczne Polski 1944-1977 r.",

визначе

ному для внутрішнього користування в МЗС Польщі, наведені відомості про
перебування М. Хрущова і П. Пономаренка в Люблін
жодної конкретики щодо їх перебування у Любліні
наводиться без скорочень:

"1-2

вересня

1944

9

1-2

вересня

вересня

1944

1944

р. і

р. Цитата

у Любліні відбулись розмови

представників ПКНВ з Головою Ради народних комісарів Української РСР
М. Хрущовим і Головою Ради народних комісарів Білоруської РСР П. Поно
маренком у справі репатріації польського, українського і білоруського насе

лення.

9 вересня 1944 р. укладено відповідні угоди" 205 • Хто і де підписав угоди
9 вересня 1944 р. не вказано.

з датою

Усе

вищенаведене

не

надає

достатніх

підстав

для

твердженням про те, що М. С. Хрущов перебував у Любліні

однозначного

9 вересня 1944 р.

і підписав в цей день угоду з ПКНВ. А, скоріше навпаки, виникає можливість
припустити, що М. С. Хрущов

9 вересня 1944 р.

не був у Любліні і відповідно,

не міг підписати вказану угоду у цей день і у цьому місті.
На підставі наявних документальних матеріалів є можливість здійснити

спробу відтворити перебіг люблінських подій

9 вересня 1944 р.
9 вересня 1944 р.:
засідання ПКНВ на сьогодні 9 ве

Серед протоколів ПКНВ є записка складена вранці
"За дорученням голови збираю пленарне
ресня

1.

1944 р.

о

10 годині

(за місцевим часом). Пропонований порядок денний

Промова Голови ПКНВ на засіданні Крайової Ради Народової. Секретар

Президії [нечитабельний підпис] (Ян Венде)". Під документом

15 нечитабель
10 ран

них підписів 206 • Тобто, пленарне засідання ПКНВ було заплановане на

ку, але у порядку денному не було питання щодо обговорення та підписання
угод з УРСР та БРСР.
Припущення, що угоди могли бути підписані до

ня

1944 р.

1О години ранку 9 верес

виключає зміст протоколу самого пленарного засідання ПКНВ, яке

розпочалося, власне, о

1О

годині ранку. Це той самий протокол в якому фігу

рує прізвище П. Пономаренка. Протокол свідчить, що спочатку Я. Грубецький
прочитав проект угоди ПКНВ з урядом БРСР щодо евакуації польських грома

дян з території БPCfri білоруського населення з території Польщі. Потім, під
час обговорення, були внесенні доповнення, зокрема: "Скжешевський
куйовувані польські громадяни
205

-

є ева

Stosunki dyplomatyczne Polski 1944 - 1977 r. Informator. - Warszawa: Do uzytku weMinisterstwo Spraw Zagranicznych. Departament Archiwum, 1979. - Т. І.
- 296 s. - с. 239.
AAN. - Zesp. 185. - Sygn. І/4. - Ark. 114. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PKWN
20. VII. - 28.ХІІ.1944 r. Notatka о zebraniu plenernego posiedzenia PKWN z dnia 9 wrzesnia 1944 r.

wш,trznego.
206

-

належить підкреслити поляки і євреГ', були і

187

j

інші доповнення, наприклад, щодо майна: "Дробер

-

немає згадки, що мають

право взяти рухомість" та інші2° 7 • З чого виникає, що до
з БРСР не була ще підписана, тому що, ще після

1О

10 години ранку угода

години проводилось її об

говорення і вносились доповнення. Тексти Люблінських угод з УРСР і БРСР
є аналогічними, з чого виникає, що вказані доповнення, невідомо коли, були
також внесені і до угоди з УРСР. Це вказує на неготовність тексту Люблінської
угоди з УРСР до підписання на

1О

годину ранку

9 вересня 1944 р.

тексту.

Далі, на цьому пленарному засіданні ПКНВ, також, був прочитаний
проект промови голови ПКНВ на засіданні КРН і відбулося його обговорення,

що разом, з обговоренням і внесенням доповнень до Люблінської угоди з
БРСР, сумарно могло тривати близько двох годин. З чого виникає, що пленарне

засідання ПКНВ, імовірно, відбулося між
О

15

10 і 12 годинами 9 вересня 1944 р.

годині був призначений початок засідання КРН. Фактично, на під

ставі інформації наведеного вище протоколу цього засідання, воно тривало

від

15.30 до 23.20. Таким чином,

імовірно,

9 вересня 1944 р. Люблінська угода
12 і 14 годинами.
треба "втиснути" - час на друкуван

з БРСР могла бути підписана у проміжок часу між
Хоча, у цей проміжок часу, також,

ня чистового варіанту угоди та перекладу на білоруську мову, узгодження і
затвердження остаточного варіанту СТ()роною БРСР і вже потім підписання.
П. Пономаренко лише сам, був присутній на вказаному засіданні, тому, як і
коли уряд БРСР міг затвердити остаточний текст Люблінської угоди з БРСР, з
доповненнями, які між

10 і 12

годинами були подані ПКНВ, невідомо.

Ще більш відкритим питанням є таке

-

як доповнення, що були внесені

до Люблінської угоди з БРСР потрапили до тексту Люблінської угоди з УРСР?
Коли ці польськомовні доповнення встигли перекласти українською? Коли
уряд УРСР встиг затвердити вказані зміни і надати повноваження М. Хрущову

щодо підписання саме цього варіанту Люблінської угоди з УРСР? При порів
нянні текстів Люблінських угод з УРСР і БРСР, видно, що доповнення запро

поновані на описаному засідання ПКНВ для Люблінської угоди з БРСР є і в
тексті Люблінської угоди з УРСР. Тексти Люблінських угод з УРСР і БРСР,

різняться лише визначенням адміністративних одиниць на території яких по
винна бути здійснена евакуація.

І1одальші події могли розвиватися наступним чином.
Після

14

години, імовірно, відбувся відліт П. Пономаренка, можливо і

М. Хрущова, якщо він прилітав. А, вже о

15.30, з запізненням на півгодини від

запланованого, розпочалось засідання КРН.
У зв'язку відсутністю прямих фактів щодо перебування М. Хрущо
ва в Любліні (крім газетних повідомлень, що могло бути лише елементом
пропаганди), не має можливості з певністю стверджувати, що в той же час
207

AAN. - Zesp. 185. - Sygn. 1/4. - Ark. 115. PKWN. Protokol:y posiedzen PKWN oraz
Manifestu PKWN

Delegatшy KRN dla teren6w wyzwolonych і Komisji dla opracowania
20.VII. - 28.ХІІ.1944 r. Protok61: posiedzenia z dnia 9.ІХ.44.
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між

12

і

14

годинами

9

вересня

р., коли імовірно могла бути підписана

1944

Люблінська угода з БРСР, також була підписана Люблінська угода з УРСР.
Взагалі склалася дивна ситуація. Голів сусідніх республік, без урочисто

стей, як то належить високим гостям та так, як відбувалось при інших попе

редньо описаних, менш значних подіях, після "підписання угод" нашвидкуруч
відправили до дому без будь-яких церемоній, наприклад - урочистий прийому
і обіду з нагоди підписання "доленосних" угод.

Таким чином, немає достатніх підстав для ствердження тези про підпи
сання Головою РНК УРСР М. С. Хрущовим угоди

9

вересня

1944

р. в Люблі

ні, у зв' язку з відсутністю твердих доказів його перебування у Любліні в цей
день. А також, відсутністю даних щодо остаточної готовності тексту Люблін
ської угоди з УРСР на день

9

вересня

1944

р. Можливо саме з цим пов'язана

"ратифікація за зачиненими дверима" на вказаному вище засіданні КРН від

9 вересня 1944 р. Інакше, як пояснити такий високий ступень утаємниченості,
яким було огорнуто умови про евакуацію?
Третьою угодою про евакуацію, під якою стоїть печатка ПКНВ і підпис
Е. Осубки-Моравського була угода з урядом ЛитРСР. Вважається, що ПКНВ

підписав цю Люблінську угоду

ПКНВ від

21

вересня

1944 р.

22

вересня

1944 р. Зберігся протокол зборів
1. Справа угоди з Литовською

Порядок денний:

РСР. Е. Моравський зазначає, що насправді, не уся територія Польщі є визво
лена, а вже укладені угоди з Українською і Білоруською РСР. Е. Моравський
стверджує, що лондонський уряд агітує, щоби поляки не виїжджали з Вільно

і Львова 208 • Відповідно, є згадка про Люблінські угоди з УРСР і БРСР. Але, як
і у випадку з вказаними угодами, у цьому протоколі, нічого не зазначено про
плановане підписання угоди з ЛитРСР. Крім того, у черговий раз є повідом

лення про позицію польського еміграційного уряду щодо протидії реалізації
вже оголошених Люблінських угод з УРСР і БРСР.

23

вересня

1944

р.

"Rzeczpospolita"

надрукувала інформацію про пе

ребування представників Литовської РСР в Любліні.
ресня

1944

"Polpress" "21

і

22

ве

р. у Любліні гостювали представники Литовської РСР, саме пп.:

Гедвілас, голова Ради Народних Комісарів ЛитРСР, Ваішнорас, заступник го
лови РНК ЛитРСР і Зіугжда нарком освіти ЛитРСР. Проведено переговори у

справі двосторонньої репатріації литовського і _;польського населення. Разом
з членами ПКНВ в переговорах брав участь і голова КРН Б. Берут.
ня

1944

22

верес

р. представники ЛитРСР пп. Гедвілас, голова РНК ЛитРСР, Ваішно

рас, заступник голови РНК ЛитРСР і Зіугжда нарком освіти ЛитРСР залишили
Люблін. На аеродромі проводжали гостей: голова ПКНВ Е. Осубка-Морав

ський, заступник керівника Ресорту Закордонних справ Й. Берман, а також
секретар Президії ПКНВ Й. Венде. З радянської сторони гостей проводжали:
208

AAN. - Zesp. 185. - Sygn. І/4. - Ark. 140, 141. PKWN. Protokoly posiedzen PKWN oraz
Delegatury KRN dla terenбw wyzwolonych і Komisji dla opracowania Manifestu PКWN
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Представник СРСР при ПКНВ генерал-полковник Булганін і вищі працівни

ки представництва СРСР при ПКНВ"209. З чого виникає, що
ня

1944

21-22

верес

р. делегація ЛитРСР проводила переговори, але немає жодної згад

ки про те, що

22

вересня

1944

р. була підписана угода між ПКНВ і урядом

ЛитРСР. Тим більше, що представники ЛитРСР не перебували з повно

важним візитом, а, як зазм:ачено

"Rzeczpospolita"

-

"гостювали". І лише

повідомила, що угода була підписана

25 вересня 1944 р.
22 вересня 1944 р.:

"Підписання угоди між ПКНВ і урядом ЛитРСР про евакуацію польських

громадян з території ЛитРСР і литовського населення з території Польщі.
В останніх днях відбулися переговори між ПКНВ і урядом ЛитРСР у справі
укладення угоди про евакуацію польського населення з території ЛитРСР до

Польщі і литовського населення з Польщі до ЛитРСР. В результаті цих перего

ворів, які відбувалися в атмосфері приязні й взаєморозуміння,

22 вересня під

писано в Любліні угоду між ПКНВ і урядом ЛитРСР про евакуацію"21 О. У вже
згадуваному Інформаторі "Дипломатичні стосунки Польщі

1944-1977 рр." на

відміну від вищенаведеної, дуже непевної, інформації щодо підписання угод
від

9

вересня

1944

р. з УРСР і БРСР, щодо підписання Люблінської угоди з

ЛитРСР недвозначно вказано:

"21-22 вересня 1944 р. відбулися в Любліні роз

мови представників ПКНВ з головою Ради Народних Комісарів Литовської
РСР М. Гедвіласем, які закінчилися підписанням угоди про репатріацію поль
ського і литовського населення"211. З цього виникає, що у випадку з ЛитРСР
сумнівів щодо дійсності факту підписання угоди саме

22

вересня

1944

р. і

саме в Любліні залишається менше ніж у двох попередніх.

У той же час, немає ніякої інформації ні в пресі, ні в документах,
щодо "ратифікаціГ' Люблінської угоди з ЛитРСР. Якщо КРН зі свого боку
"ратифікувала" на своєму засіданні

9

вересня

1944

р. Люблінські угоди з

УРСР і БРСР, то чому не "ратифікувала" таку ж, як для неї, за статусом, Лю
блінську угоду з ЛитРСР?

Справа укладення

Люблінських угод вересня

1944

р.

має

більше

відкритих питань ніж відповідей.

Непересічним аспектом вартим уваги є питання місцезнаходження та
мова текстів оригіналів ЛюблінськfІХ угод вересня

1944 р.

На початку є важливим відзначити - найважливішою частиною міжна
родних договорів у письмовій формі є мова за допомогою якої сторони фіксу
ють права і обов' язки в тексті договору. Зазвичай двосторонні угоди уклада
ються в двох екземплярах мовами договірних сторін. Тексти договору мовою
209

210
211

Pobyt przedstawicieli Litewskiej SRR w Lublinie // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 51 (23 wrzesnia). - S. 1.
Podpisanie ukladu // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 53 (25 wrzesnia). - S. 1.
Stosunki dyplomatyczne Polski 1944 - 1977 r. Informator. - Warszawa: Do uzytku wewщtrznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Archiwum, 1979. - Т. І.
- 296 s. - s. 239.
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кожної з договірних сторін є юридично рівнозначними (автентичними) 212 • У
внутрішньому правопорядку лише текст мовою визначеною в угоді для даної
сторони є автентичним і лише у такому разі обов'язковим для реалізації.
Сторона отримує один примірник для себе, а саме, в якому, відповідно до

принципу альтернату, вона фігурує на першому місці 213 •
На запити автора до міністра закордонних справ Польщі В. Ващиков
ського з Архіву трактатів Правно-трактатового департаменту Міністерства
закордонних справ Польщі надійшла відповідь від

25

жовтня

2016

р. На під

ставі отриманої інформації відомо, що у вказаному архіві, зокрема, зберігаєть

ся польськомовний оригінал Люблінської угоди з БРСР 214 та польськомовний
оригінал Люблінської угоди з ЛитРСР 215 •
Проте, польськомовний оригінал Люблінської угоди з УРСР відсутній,

є лише її завірена копія 216 • Атоакож копія Протоколу до угоди між ПКНВ і
урядом Української РСР від

9 вересня 1944 р.

від

14 грудня 1945

р. 217 , та копія

Протоколу між Урядом УРСР і Урядом Республіки Польща до Угоди про

евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з

212

Форма, структура і найменування міжнародних договорів// Тимченко Л. Міжна
родне право: підручник/ Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко.

- К. : Знання, 2012. 631 с.
213 Makowski J. Teorja і technika zawierania um6w miedzynarodowych / J. Makowski - Warszawa : gl6wna drukarnia wojskowa, 19 31. - 1ОО s. - S. 79.
214 АТ DPT MSZ RP. Uklad pomi~dzy Polskim Komitetom Wyzwolenia Narodowego а Rzc}dem Bialoruskiej Socijalistycznej Republiki Rad, dotyczc}cy ewakuacji obywateli polskich
z terytorium Вialoruskiej SRR і ludnosci bialoruskiej z terytorium Polski z dnia 9 wrzesnia 1944 r. (oryginal w j~zyku polskim) // List Departamentu Prawno-Traktatowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, DPT.277.105.2016/4 z dnia 25 paidziernika 2016 r., sygnowany przez zast~pca Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego
MSZ RP К. Marciniaka.
215 АТ DPT MSZ RP. Uklad pomi~dzy Polskim Komitetom Wyzwolenia Narodowego а Rzc}dem Litewskiej Socijalistycznej Republiki Rad, dotyczc}cy ewakuacji obywateli polskich
z terytorium Litewskiej SRR і ludnosci litewskiej z terytorium Polski z dnia 22 wrzesnia 1944 r. (oryginal w j~zyku polskim) // List Departamentu Prawno-Traktatowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, DPT.277.105.2016/4 z dnia 25 paidziernika 2016 r., sygnowany przez zast~pca Dyrektora Depaиam.entu Prawno-Traktatowego
MSZ RP К. Marciniaka.
216 Приватний архів А. І. Клоса. List Archiwum Traktatowego Departamentu PrawnoTraktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, DPT.277.105.2016/4 z dnia
25 paidziernika 2016 r., sygnowany przez zast~pca Dyrektora Departamentu PrawnoTraktatowego MSZ RP К. Marciniaka. .
217 АТ DPT MSZ RP. Uzupelniajc}cy Protok61 do Ukladu mi~dzy PKWN а Rzc}dem Ukrainskiej SRR z 9 wrzesnia 1944 r., podpisany w Warszawie dnia 14 grudnia 1945 r. (brak oryginalu, kopja w j~zyku polskim) // List Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Polski, DPT.277.105.2016/4 z dnia 25 pazdziernika 2016 r., sygnowany przez zast~pca Dyrektora D,~partamentu Prawno-Traktatowego MSZ RP К. Marciniaka.
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території УРСР від

9 вересня 1944 р., від 6 травня 1947 р. 218
Треба відзначити - Люблінські угоди вересня 1944 р. ( оригінали

і копіі),

як і інші документи, що зберігаються в Архіві трактатів Правно-трактатового
департаменту МЗС Польщі не мають нумерації справ

(sygnatur),

вони знахо

дяться в течках, які мають свою ідентифікацію лише для внутрішнього корис
тування219.

У листі МЗС Литовської Республіки від

грудня

23

2016

р. вказано:

"Министерство иностраннь1х дел не располагает в своих архивах ни ориги

налом упомянутого Люблинского соглашения, ни каким-либо другим с ним

связанном и Вас интересующим материалом" 220 . У Литовському Центральному
державному архіві

(Lietuvos centrinis valstybes archyvas)

у Вільнюсі немає литов

ськомовного оригіналу Люблінської угоди з ЛитРСР від 22 вересня 1944 р. 221 . У цьому

архіві зберігається, як і в Архіві трактатів Правно-трактатового департамен
ту МЗС Польщі, польськомовний оригінал вказаної угоди завірений печатками
ПКНВ і РНК ЛитРСР та підписами голови ПКНВ Е. Осубки-Моравського і

голови РНК ЛитРСР М. Гедвіласа222 . Хоча, ст.

21

угоди визначала, що: "Ця

Угода складена польською і литовською мовами в двох примірниках, при
чому, при тлумаченні її обидва тексти вважаються автентичними". Виникає

закономірне питання

-

чи був взагалі оригінальний литовськомовний при

мірник цієї угоди? І чи був він, з огляду на те, що оригінальних примірни
ків у відповідності до ст.

21

самої Люблінської угоди з ЛитРСР може бути

лише два? Один польськомовний, для сторони ПКНВ, на сьогодні зберігаєть
ся у Варшаві. А другий литовськомовний для сторони ЛитРСР, повинен був
218

219

220

АТ DPT MSZ RP. Protok6l mi<;dzy Rz<!dem Rzeczypospolitej Polskiej а Rz<!dem Ukrainskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Do Ukladu w sprawie ewakuacji polskich
obywateli z terytorium USRR і ukrainskiej ludnosci z teritorium Polski z dnia 9 wrzesnia
1944 r. z dnia 6 maja 1947 r. (brak oryginalu, kopja w j<;zyku polskim) // List Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, DPT.277.105.2016/4
z dnia 25 pazdziernika 2016 r., sygnowany przez zast<;pca Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ RP К. Marciniaka.
Приватний архів А. І. Клоса. List elektroniczny Archiwum Traktatowego Departamentu
Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski z dnia 28 czerwca 2016 r.
sygnowany przez Е. Borowsk<!,
Приватний архів А. І. Клоса. Лист МініС'І'ерства закордонних справ Литовської Ре
спубліки

No. (22.24)3-6496

від

23 грудня 2016 р.,

за підписом Канцлера міністерства

Ю. Рагуцкене.
221

Приватний архів А. І. Клоса. Лист Литовського Центрального державного архіву
Литовської Республіки

No. 5-481

від

28

березня

2017

р., за підписом заступника

керівника відділу письмової документації Л. Чіуікініене.

222 LCVA. - F. R. 754. -

-

С.

1.

Ар. 4. - В. 53. - L. 15-25. Uklad pomi<;dzy Polskim Komitetom
Wyzwolenia Narodowego а Rщdem Litewskiej Socijalistycznej Republiki Rad, dotycz<!CY

ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej SRR і ludnosci litewskiej z terytorium Polski z dnia 22 wrzesnia 1944 r. (tekst w j<;zyku polskim uwizetelowany piecz<;ciami
PКWN і Rщdu Litewskiej SRR і sygnowany podpisami Е. Os6bki-Morawskiego і М. Gedwilasa).
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зберігатися у Вільнюсі, але його там немає. Замість нього є завірений підпи
сами і печатками, але також польськомовний примірник. У такому разі, чи
міг вважатися легальним для ЛитРСР цей польськомовний примірник Лю

блінської угоди з ЛитРСР, який зберігається у Вільнюсі, якщо самою угодою
визначено, що примірник для ЛитРСР повинен бути литовськомовний?
Також, дисертантом встановлено, що білоруськомовний примірник оригіналу

Люблінської угоди з БРСР зберігається в архіві Міністерства закордонних

справ Республіки Білорусь 223 • Крім того, у архіві МЗС Республіки Білорусь збе
рігаються наступні оригінали документів, пов'язаних з Люблінською угодою з
БРСР: "Протокол №

1 совещания

Главного уполномоченного Польського Ко

митета Национального Освобождения по звакуации и Главного представителя

СНК БССР по звакуации" від

27

жовтня

1944 р. 224 ,

"Протокол №

2

совещания

и. о. Главного уполномоченного Польського Комитета Национального Осво
бождения по звакуации и Главного представителя СНК БССР по звакуации"

від

20

листопада

1944 р. 225 ,

"Дадатковь1 пратакол да пагаднення паміж урадам

Беларускай Совецкай Соць1ялість1чнай Рзспублікі і Польскім Камітзтам На
цьІЯнальнага Вь1звалення аб звакуаць1і беларускага насельніцтва з тзрь1торь1і
Польшчь1 і польскіх грамадзян з терьпорь1і БССР ад
від

25

листопада

1945

9

верасня

1944

года"

р. 226 Одночасно, тут же знаходиться і польськомовний

примірник цього ж додаткового протоколу від

25

листопада

1945

р. 227 З чого

виникає запитання, при відсутності у польської сторони оригіналу вказаного
додаткового протоколу від
223

25

листопада

1945

р., якою правовою підставою

АМЗС РБ. - Ф. 907/3. - Оп. 3. - Д. 13. - Л. 1-14. Пагадненне паміж урадам Беларускай Совецкай Соцьшлістьrчнай Рзспублікі і Польскім Камітзтам Нацьшнальнага
Вьrзвалення аб звакуацьrі беларускага насельніцтва з тзрь1торьrі Польшчь1 і поль
скіх грамадзян з терьпорьrі БССР.

9 верасня 1944 г.

(арь1гінал на беларускай мове з

пячаткамі СНК БССР і ПКНВ і подпісамі П. Панамарзнкі і
224

АМЗС РБ.

3. Асубкі-Мараускага).

- Ф. 907/3. - Оп. 3. - Д. 14. - Л. 1. Протокол № 1 совещания Главного упол

номоченного Польського Комитета Национального Освобождения по звакуации и

Главного представителя СНК БССР по звакуации" от
на рускай мове).
225

27

октября

1944 г.

(арьrгінал

АМЗС РБ. - Ф. 907 /3. - Оп. 3. - Д. 15. Протокол № 2 совещания и. о. Главного упол
номоченного Польського Комитета Национального Освобождения по звакуации и

Главного пр~вителя СНК БССР по звакуации" от

20 ноября 1944 г.

(арь1гінал на

рускай мове).
226

АМЗС РБ. - Ф. 907/3. - Оп. 3. - Д. 16. - Л. 1-2. Дадатковь1 пратакол да пагад
нення паміж урадам Беларускай Совецкай Соцьшлість1чнай Рзспублікі і Польскім

Камітзтам Наць1янальнага Вь1звалення аб звакуацьrі беларускага насельніцтва з
тзрЬІторь1і Польшчь1 і польскіх грамадзян з терЬІторьІі БССР ад

9 верасня 1944 г., ад
1945 г. (арь1rінал на беларускай мове).
АМЗС РБ. - Ф. 907 /3. - Оп. 3. - Д.16. - Л. 4-5. Protokul uzupelniajacy do porozumienie
pomiedzy Polskim Komitetom Wyzwolenia Narodowego а Rzadem Вialoruskiej Socijalistycznej Republiki Radzieckiej z dnia 9 wrzesnia 1944 r. w sprawie ewakuacji polskich
obywateli z terytorium B.S.R.R. і bialoruskiej ludnosci z terytorium Polski, z dnia 25 listopada 1945 r. ( oryginal w j~zyku polskim).
25

227

лістапада

193

.,,;

вона керувалася щодо виконання його умов?

На запити автора до міністра закордонних справ України Клімкіна П. А.,
з Галузевого державного архіву

МЗС

України у Києві

надійшла

серія

відповідей. Їх інформація свідчить, що обидва оригінали Люблінської угоди
з УРСР, як україномовний так і польськомовний зберігаються в цій установі

архівний фонд №

1,

опис

1, справа № 56,

С.

-

1-28 228 •

З огляду на ситуацію з наявністю у Києві, обох, як україномовного
так і польськомовного оригіналів Люблінської угоди з УРСР, вартими уваги

є наступна серія документів, які вводяться у науковий оббіг. Ці документи
зберігаються в архіві МЗС Польщі. Вони підтверджують факт відсутності
у польської сторони оригіналів польськомовних примірників Люблінських
угод вересня

1944 р.,

які повинні були б бути у польської сторони, як правова

підстава виконання умов Люблінської угоди з УРСР.
Першим з них є офіційний запит юридичного бюро МЗС Польщі до
Посольства Польщі в Москві № В. Р.

462/237-374/47

від

9

грудня

1947

р. за

підписом директора Юридичного бюро Ю. Маковського: "Юридичне бюро,
комплектуючи архів трактатів, переконалося, що йому не вистачає багатьох з
угод, укладених Польщею з Радянським Союзом у

1944 і 1945

роках. У зв'яз

ку з цим бюро просить про надання йому, як можна швидше, хоча б копій
всіх цих угод, якщо не знайдуться їх оригінали, які відповідно до циркуляру

прем'єр-міністра повинні зберігагися в архіві трактатів юридичного бюро. Як
приклад відсутніх текстів додаю: угоди про репатріацію, укладені з Литвою,
Україною і Білоруссю, угода про оптації з С.Р.С.Р., а також всі (не таємні) вій
ськові угоди, укладені з Союзом, про які запитує Міністерств національної
оборони. Вважаю, що у цій останній справі буде найбільш компетентним пол
ковник Бардах. У зв'язку з тим, що ці копії будуть без оригіналів, я дуже про

шу про їх завірення" 229 •
На підставі цього документу є можливим ствердити відсутність у поль
ської сторони у період від

9

вересня

1944

р. до

6

травня

1947

р.

-

підписан

ня "Протоколу між Урядом УРСР і Урядом Республіки Польща до Угоди про

евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з

території УРСР від
228

9 вересня 1944 р." 230 ,

оригіналів Люблінських УJОд верес-

Приватний архів А. І. Клоса. Лист Галузевого державного архіву МЗС України
№

214/72-091-158

від

26

вересня

2016

р., за підписом в. о. начальника Відділу дер

жавного архіву Л. О. Дегтярьової.
229

230

AMSZ RP. - Zesp.)7. - Tecz. 149. - Wiqz. 9. - Ark. 21. Ambasada RP w Moskwie. Akta
za lata 1944-1947. Stosunki polsko-radzieskie w swietle um6w 1939-1947. Wykaz poszczeg6lnycz um6w z ZSRR а Rщdem RP zawarte w Moskwie. 1947. List Dyrektora Вiura
Prawnego MSZ RP do Ambasady RP w Moskwie Nr_B. Р. 462/237-374/47 z dnia 9 grudnia 1947 r.
ГДА МЗСУ. - Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 56. - Арк. 29-33. Протокол між Урядом УРСР
і Урядом Польської Республіки до Угоди про евакуацію українського населення з
території Польщі і польських громадян з території УРСР від

194

9

вересня

1944 р.

від

ня

1944 р.
Внаслідок цього

постає ряд питань.

оригінали Люблінських угод вересня

до грудня

1947

1944

Чи

взагаш

~снували фізично

р., як у вказаний період, так і

р. включно? Якщо оригінали існували фізично, то де вони

перебували увесь цей період і чому не були доступні польській стороні? Чи
наявні оригінали Люблінських угод вересня

1944

р. не є звичайною, для

радянського тоталітарного режиму, фальсифікацією здійсненою вже після
грудня

1947 р.?

Ця ситуація не виключає того, що існували "копіГ' текстів Люблінських
угод вересня

1944

р. на підставі яких здійснювалася репресивна операція.

Проте, саме відсутність оригіналів Люблінських угод вересня

1944

р., як

мінімум у однієї зі сторін, і перебіг поданих вище подій щодо "укладення"
цих угод в сумі ставить під ще більший сумнів факт "підписання" вказаних
угод у вересні

1944 р.

Є імовірність того, що польська сторона усвідомлювала необхідність
наявності оригіналів угод, розуміючи ступінь правової відповідальність.
Варто зауважити, що запит до Посольства РП в Москві направив директор
Юридичного бюро Ю. Маковський, той самий, який видав у

1931

р. вже

цитовану "Теорію та техніку укладення міжнародних угод", доктор права,
дипломат. Тобто особа, яка досконало зналася на специфіці міжнародного
права. Не виключено, що з'ясувавши відсутність оригіналів актів, а серед
них і Люблінських угод вересня

1944

р., Ю. Маковський усвідомлюючи всю

суть проблеми, посилаючись на чинну норму

-

циркуляру пр1/м'єр-міністра,

звертається до Посольства в Москві.
Але, завершення

1947 р. не завершило історію з відсутністю оригіналів
1944 р. у польської сторони, а можливо і відсутністю

Люблінських угод вересня

оригіналів цих угод, навіть у радянської сторони.
Відповідь Посольства Польщі в Москві з грифом "таємно" №

27

березня

1948

26/1/48 від

р. за підписом радника посольства в Москві Я. Замбровича

до директора юридичного бюро Міністерства закордонних справ Польщі
Ю. Маковського мала наступну інформацію: "Посольство Р.П. у Москві
надсилає в додатку копії угод укладених Польщею з Радянським Союзом

у 1944 і 1945 роках. Це копії з копій, томі що посольство має лише копії.
Додатки:[ ... ] З) Додатковий протокол до угоди Польщі з СРСР від 9.ІХ.1944 р.
4)

Угода між Польським Комітетом Національного Визволення і Урядом

Литовської Радянської Соціалістичної республіки про евакуацію польських
громадян з території Литовської РСР і литовського населення з території
Польщі від 22.ІХ.44 р.

231

[... ]"2з 1 .

6 травня 1947 р. (оригінали українською і польською мовами).
AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 149. - Wi~z. 9. - Ark. 24. Ambasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Stosunki polsko-radzieskie w swietle um6w 1939-1947. Wykaz poszczeg6lnycz um6w z ZSRR а Rz~dem RP zawarte w Moskwie. 1947. List Radcy Ambasady RP
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Копію якого протоколу і до якої з угод від

9

вересня

1944

р. було надіс

лано незрозуміло, бо вписано лише узагальнено СРСР. Під пунктом
лише копія Люблінської угоди з ЛитРСР від

22

вересня

1944

4 вказана

р. щодо інших

Люблінських угод жодної згадки.
Продовжувалася ця історія і у наступні роки.
Лист МЗС Польщі №

GMA-032/ /1/49

від

10

лютого

1949

р. за підпи

сом начальника Бібліотечно-архівного відділу Р. Флешарової до Посольства
Польщі в Москві: "У листі посольства від квітня

1948 р. /R-032/2/ значиться:
12 липня 1946 р. Посольство передало до архіву МЗС акти Посольства Р.П.
у Москві за 1944 і 1945." Бібліотечно-архівний відділ МЗС щиро просить пре~'····
"З.

надіслання копії листа, який супроводжував передачу, відповідно до його но

меру і даних, щодо адресату, типу актів і тому подібних уточнень, які дають
можливість знайдення переданих актів" 232 •

Тобто, передані у липні
на лютий

1948

1946

р. до МЗС РП акти Посольства в Москві

р. були загублені. Але, зрозуміло, що це були копії зроблені з

копій, тому що саме посольство, як вказано вище, взагалі немало оригіналів
актів, а лише копії і то не усі. Подальша переписка беззаперечно доводить
факт відсутності оригіналів Люблінських угод вересня

сторони і на

Лист МЗС Польщі №
начальника

1944

р. у польської

1949 р.
GMA-032/-/2/49 від 26

Бібліотечно-архівного

відділу

Р.

березня

1949 р.

Флешарової до

за підписом
Посольства

Польщі в Москві: "Пересилаючи у додатку копії наших листів від
ц.[ього] р.[оку]

/GMA-032/P/1/49/

і

/GMA-032/ /1/49/,

10

лютого

Бібліотечно-архівний

відділ МЗС знову просить як можна швидке надіслання інформації щодо

справи актів про які мова у в[ище]/в[казаних] листах" 233 •
Відповідь від Посольства Польщі в Москві №

032/3 від 30 березня 1949 р.

за підписом аташе Посольства Й. Кадлефа до Бібліотечно-архівного відділу
МЗС Польщі: "У відповідь на лист МЗС №

GMA032/1/49 від 10 лютого ц[ього]

р[оку]. у справі передачі актів до Архіву МЗС, Посольство РП пересилає у
додатку акт прийому-передачі з переліком актів переданих до МЗС за

1945

1944

і

рр. Передані акти особиста забрала, будучи у службовому відрядженні,

тодішня керівник Головної канцелярії МЗС гр. Дорота Лассман" 234 •
w Moskwie do Dyrektora Вiura Prwnego MSZ RP Nr 26/1/48 z dnia 27 marca 1948 r.
AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 90. - Wi~z. 7. - Ark. 1. Ambasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Wykaz teczek Przedstawicielstwa PKNW w ZSRR za 1944 r. і Ambasady
RP w Moskwie za rok 1945. Informacja Naczelnika Wydzialu Biblioteczno-Archiwalny
MSZ RP do Ambasady RP w Moskwie Nr GMA-032/ /1/49 z dnia 10 lutego 1949 r.
233 AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 90. - Wi~. 7. - Ark. 2. Aщbasada RP w Moskwie. Akta za
lata 1944-1947. Wykaz teczek Przedstawicielstwa PKNW w ZSRR za 1944 r. і Ambasady RP w Moskwie za rok 1945. Informacja Naczelnika Wydzialu Вiblioteczno-Archiwalny
MSZ RP do Ambasady RP w Moskwie Nr GMA-032/-/2/49 z dnia 26 marca 1949 r.
234 AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 90. - Wi~z. 7. - Ark. 3. Ambasada RP w Moskwie. Akta za
232
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Переписка з цього ж питання продовжилась листом Посольства Польщі
в Москві №

032/5

від

жовтня

17

1949

р. за підписом аташе Посольства

Й. Кадлефа до Бібліотечно-архівного відділу МЗС Польщі: "Посольство Р.П. в
Москві пересилає в додатку решту течок з актами відповідно доданого списку,

за

1944-1945 рр. Ці

акти у своїй більшості належать до категорії "В" і повинні

підпасти вибракуванню, однак з огляду на те, що Представництво П.КН.В. в
Москві було початком Міністерства, Посольство вважає за слушне передати
їх до М.З.С. для можливого використання. Разом з тим Посольство зазначає,

що частина актів за вказані роки була передана до Архіву М.З.С. у

1946

р.

через делеговану з цією метою до Москви тодішньою керівницею Головної

канцелярії М.З.С. гр. Д. ЛАССМАН" 235 •
Наведена переписка свідчить про відсутність взагалі у польської сторони
не лише оригіналів Люблінських угод вересня

1944

р., але навіть будь-яких

копій, і не тільки у період здійснення примусової евакуації
навіть на жовтень

1949 р.

1944-1946 рр.,

але

включно.

Крім того, це свідчить не лише про фізичну відсутність оригіналів
Люблінських угод вересня

1944

р. на території Республіки Польща, але і на

території СРСР. При імовірному фізичному існуванні оригіналів Люблінських
угод вересня

1944

р. у радянської сторони, у

1947-1949

рр. Посольству РП

в Москві не склало б праці витребувати оригінали цих угод у МЗС УРСР,
МЗС БРСР та МЗС ЛитРСР.

Наведена інформація виключає існування у фізичному вимірі оригіналів

Люблінських угод вересня

-

1944

р., як мінімум у однієї зі сторін учасниць

польської, в період до жовтня

вказує на відсутність фізичного

вересня

1944 р.

1949

р. включно.· А також опосередковано

існування оригіналів Люблінських угод

і у радянської сторони до цьогож часу.

Неможна виключати імовірності того, що оригінали Люблінських угод

вересня

1944

р. були "підписані"-сфальсифіковані вже після жовтня

1949

р.

Але, навіть після цього, оригінал Люблінської угоди з УРСР так і не потрапив
до польської сторони залишаючись до сьогодення у Києві.
Вникає ряд питань. Якими нормами права щодо здійснення евакуацій
ної акції могла керуватися польська сторона у

1944-1946

рр.? Чим керується

польська сторона у сьогоденні стверджуючи чинність, як для неї, Люблінської
угоди з УРСР, яку вона фізично ніколи не мала і не має у себе? Коли з'явились
оригінали Люблінських угод з БРСР і ЛитРСР у МЗС Польщі? В усякому разі

235

lata 1944-1947. Wykaz teczek Przedstawicielstwa PKNW w ZSRR za 1944 r. і Ambasady RP w Moskwie za rok 1945. Informacja Attache Ambasady RP w Moskwie do MSZ Polski Nr 032/3 z dnia 30 marca 1949 r.
AMSZ RP. - Zesp. 27. - Tecz. 90. - Wi<!Z- 7. - Ark. 4. Ambasada RP w Moskwie. Akta z~
lata 1944-1947. Wykaz teczek Przedstawicielstwa PKNW w ZSRR za 1944 r. і Ambasady RP w Moskwie za rok 1945. Informacja Attache Ambasady RP w Moskwie do MSZ Polski Nr 032/5 z dnia 17 pazdziernika 1949 r.
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на жовтень

1946

1949

р. польська сторона все ще їх не мала. Акти, які отримала у

р. керівниця Головної канцелярії МЗС Д. Лассман, яких пізніше не було

виявлено в МЗС Польщі та акти повторно надіслані з посольства в Москві
до МЗС Польщі у

1949

р. були лише копіями. Внаслідок цього є можливим

констатувати стан правової фалсіфікації щодо підстав проведення евакуації

1944-1946 рр. При відсутності оригіналів Люблінських угод вересня 1944 р. в
1944-1946 рр., польська сторона немала жодних, навіть, умовних (при

період

абсолютній нелегальності ПКНВ) правових підстав до здійснення евакуацій
ної акції.

Наведені архівні джерела, серед іншого, слугують ще одним ключовим
аргументом, який виключає легальність виконання польською стороною умов
цих Люблінських угод вересня

1944

р. А, у стосунку до Люблінської угоди з

УРСР ця категорія є більш ніж абсолютною

-

обидва оригінали і україномов

ний і польськомовний знаходяться в української сторони до сьогодення, що

виключає навіть гіпотетичне припущення щодо наявності хоч би найменших
підстав до виконання умов цієї Люблінської угоди.
Проте, якщо на цю ж інформацію подивитися в контексті репресивної
політики радянського і польського тоталітарних режимів, все відповідає їх за
садам. Тобто, заради досягнення поставленої мети порушуються, як осново

положні так і елементарні норми права. Відповідно, існує ще один аргумент,
який надає можливість ствердження, що евакуаційна акція

1944-1946 рр. може

розглядатися лише, як одна з репресій радянського і польського тоталітарних
режимів, а сама Люблінська угода з УРСР лише, як один з серії репресивних
актів виданих радянським тоталітарним режимом в фактичному узгодженні з
польським тоталітарним режимом.
Наведені документи також надають можливість ще раз звернутися до пи

тання "підписання/не підписання" М. С. Хрущовим угоди

9 вересня 1944 р.

у

Любліні. Щодо цього є можливим припустити, що підписання україномовного
і польськомовного примірники відбулося у більш пізній ніж

9

період, не виключена імовірність, що навіть не раніше

р. Місцем підпи

1950

вересня

1944 р.

сання, імовірно, міг бути Київ. У подальшому ж, з невідомих причин, поль
ськомовний примірник Люблінської угоди з УРСР не потрапив до Польщі, а

залишився в Міністерстві Закордонних Справ УРСР. І, як вже відзначалось,
він і на сьогодні знаходиться в Галузевому державному архіві МЗС України

у Києві. У Варшаві є лише польськомовна завірена копія Люблінської угоди
з УРСР.
Така ж сама ситуація і з "Додатковим протоколом до Угоди між Уря

дом УРСР і ПКНВ про евакуацію українського населення з території Польщі
і польських громадян з території УРСР від

ня

1945

р.

-

9

вересня

1944

р." від

14

груд

україномовний і польськомовний його примірники також знахо

диться у Галузевому державному архіві МЗС України у тій же справі №

198

56,

що

і сама Люблінська угода236 • У цій же справі знаходиться також, україномовний
і польськомовний примірники "Протоколу між Урядом УРСР і Урядом Поль

ської Республіки до Угоди про евакуацію українського населення з терито
рії Польщі і польських громадян з території УРСР від

6

травня

1947

р. 237 Як вже було подано

-

ні польськомовні копії вказаних протоколів від
ня

1947

9

вересня

1944 р."

від

польська сторона має лише завіре

14

грудня

1945

р. та

6

трав

р., які зберігаються у Архіві трактатів Правно-трактатового департа

менту МЗС Польщі 238 •
Питання, чому польськомовні примірники вказаних актів зберігаються
в УРСР, залишається відкритим. Проте, відсутність польськомовних оригіна

лів Люблінської угоди з УРСР і протоколів від
ня

1947

14

грудня

1945

р. та

6

трав

р. у польської сторони виключає наявність правових підстав легаль

ності виконання польською стороною їх умов. Норми міжнародного права,
як ключовий елемент легальності міжнародних актів, вимагають наявності

оригіналів підписаних двосторонніх міжнародних угод у кожної зі сторін під
писантів. Але, це при умові, якщо б Люблінська угода з УСРС була б міжна

родною. Наявність вже перерахованих нелегальних складових підстав приму
сової евакуації

1944-1946

р. надає черговий основоположний аргумент щодо

незаконності евакуації польських громадян до УРСР.
Вагомим аспектом, який додає об'єму щодо питання правового статусу

ПКНВ є опрацювання сфрагістичного матеріалу цієї структури. Досліджен

ня печаток, які використовував ПКНВ надає можливість визначити правовий
статус документів, актів та угод під якими фігурують ці печатки. Варто зазна
чити, що попередньо це питання українськими та польськими дослідниками

не висвітлювалось ні окремо, ні в контексті історії ПКНВ. Єдиною роботою

за цією темою є стаття автора "Сфрагістичний матеріал, як складова визна
чення правового статусу Польського Комітету Національного Визволення" 239 •
236

ГДА МЗСУ. - Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 56. - С. 34-40. Додатковий протокол до Угоди між
Урядом УРСР і ПКНВ про евакуацію українського населення з території Польщі

і польських громадян з території УРСР від

9

вересня

1944

р. від

14

грудня

1945

р.

(оригінали українською і польською мовами).
237

ГДА МЗСУ. - Ф. 1. - Оп. 1. - Спр. 56. - Арк. 29-33. Протокол між Урядом УРСР
і Урядом4юльської Республіки до Угоди про евакуацію українського населеннwз
території Польщі і польських громадян з території УРСР від

6 травня 1947 р.
238

239

9

вересня

1944

р. від

(оригінали українською і польською мовами).

Приватний архів А. І. Клоса. List Archiwum Traktatowego Departamentu PrawnoTraktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, DPT.277.105.2016/4 z dnia
25 paidziernika 2016 r., sygnowany przez zast1,pca Dyrektora Departamentu PrawnoTraktatowego MSZ RP К. Marciniaka.

Кш.к А. Сфрагістичний матеріал, як складова визначення правового статусу Поль
ського Комітету Національного Визволення

ник.

-

К.

/ А. Клос // Сфрагістичний щоріч
: НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шере

метьєвих; Видавничий дім '½.нтиквар",

2016. -

199

Вип.

VI. - 640 с. -

С.

305-327.

Аналіз сфрагістичного матеріалу свідчить про невідповідність печаток ПКНВ
чинним на

1944

р. нормам польського законодавства, які вичерпно регламен

тували засади щодо державних печаток вищих органів влади. Цим засадам не
відповідали

-

зображення орла, напис, діаметр та місце виготовлення печаток

ПКНВ. Проте, ПКНВ у спробі легітимізувати узурповану владу безпідстав

но використовував свої нелегальні печатки, намагаючись надати їм значення
атрибуту державної влади. Крім того, ПКНВ не був тим органом, який мав
право замовляти виготовлення печаток вищих органів влади та візувати таки

ми печатками документи, нормативні акти та міжнародні угоди, а тим більше

робити це власними печатками. Найголовніше, легальні польські державні пе
чатки, у часи існування ПКНВ, як і у подальшому часі, знаходились в руках

законного польського еміграційного керівництва в Лондоні. Виходячи з цього,
ПКНВ де-юре не видав жодного документу, нормативно-правового акту та не

став стороною жодної міжнародної угоди, у зв'язку з візуванням їх незакон
ними печатками, що виключає їх легальність, набрання чинності, юридичну
силу, обов'язковість до виконання та правові наслідки. Все вище означене сто

сується і Люблінських угод вересня

1944 р.,

а серед них і Люблінської угоди з

УРСР. Вони завізовані нелегальною печаткою ПКНВ, що є додатковою підста
вою вважати ці угоди не законними.

Серед дослідників теми Люблінських угод вересня

1944

р. існують про

тиріччя до якої категорії міжнародних угод слід їх віднести, до міжурядових
чи міждержавних?

С. Гебетнер в статті "Республіканські угоди ніколи не були ратифікова

ні"; інформує, що чинні у вересні

Ustaw"

1944 р.

норми права про видання

"Dziennika

передбачали, що у ньому належить оприлюднювати угоди з іншими

державами (тобто, міждержавні угоди, а не усі міжнародні угоди) і урядо
ві заяви про виконанні ратифікації. Тобто, не було обов'язку публікувати в

"Dzienniku U staw"

міжнародних угод, що відносяться до категорії міжурядо

вих, які не підлягають ратифікації. Саме до такої категорії угод С. Гебетнер

відносить Люблінські угоди з УРСР, БРСР і ЛитРСР, які не були ратифіковані,

тому що вони і не повинні були бути ратифіковані і у зв'язку з цим же міжуря
довим статусом не були опубліковані, тому що такої норми не .було визначено240 _
..,

Міжнародні умови класифікуються відповідно до різноманітних крите
ріїв, які базуються не лише на змісті умов, але також на характеристичних

правових і формальних рисах. Умови поділяються на міждержавні, якщо від
імені держави виступає голова держави; міжурядові, якщо від імені держави

виступає прем'єр, або уряд; міжвідомчі, якщо від імені держави виступає мі
ністр або прем'єр, як шеф ресорту. Наведений поділ має значення переважно
240

Gebethner S. Uklady republikanskie nigdy nie byly ratyfikowane / S. Gebethner // Rzeczpospolita. - 2004. - Nr 34 (11 lutego).
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у внутрішньому праві держави, бо з точки зору міжнародного права усі
умови незалежно від органу, який виступає від імені держави є однаково зо
бов'язуючи. Такий поділ стосується також і польської практики. У свою чергу,
внутрішньодержавне

опублікування

міжнародних

договорів

називається

промульгацією 241 • Міждержавні угоди, як правило, підписуються керівниками
держав; міжурядові

міжвідомчі

-

-

керівниками урядів або відомств зовнішніх відносин;

керівниками міністерств і центральних відомств 242 • У той же час,

Ю. Маковський ще у

1931

р. вважав безпідставним поділ на міжурядові і між

державні умови, тому що кожна міжурядова умова є міждержавною умовою,

тому що уряд є лише державним органом 243 •
Люблінські угоди вересня

1944

р. були підписані ПКНВ, який в них на

віть не декларував себе, як польський уряд, чи, як польська сторона угоди. В

цих угодах ПКНВ, є власне лише самим ПКНВ і не більше. ПКНВ виступає
.виключно від свого імені, але не від імені польської держави

-

Республіки

Польща. Тобто ПКНВ навіть не претендував на міжнародну правосуб'єк
тність. Відповідно, як держава Польща не брала участі в укладені Люблін

ських угод вересня

1944

р. У зв' язку і з цією обставиною Люблінські угоди

також не можуть визначатись міжнародними, тобто такими в яких представ
лена польська сторона. Про це ж свідчить Вирок Конституційного Трибуналу
РП від

15

грудня

2004

р. визначив: "Республіканські [Люблінські] угоди були

укладені не Республікою Польща з СРСР, а лише Польським Комітетом Націо

нального Визволення з радами народних комісарів (урядами) Білоруської РСР,

Української РСР і Литовської РСР" 244 •
Виходячи з того, що Люблінські угоди були підписані Головами РНК
(урядів) радянських квазі-республік та головою ПКНВ, а ПКНВ самодеклару

вався, як "польський уряд", ці угоди могли б бути саме міжурядовими Але, у

цей період існував законний польський еміграційний уряд, а ПКНВ, як відзна
чалося, не був визнаний, як суб'єкт на міжнародному рівні. Вказане виключає

будь-яку можливість навіть гіпотитичного визнання ПКНВ легальною сторо
ною міжнародної угоди.
Крім цього, найбільш важливою є інформація наступного документу
з якого виникає, що Люблінські угоди .самим ПКНВ навіть не вважалися
міжнародними.

~

В Архіві Нових Актів в Варшаві фонд

185 "ПКНВ", справа 1/3 "Програма

діяльності ПКНВ", зберігається чернетка документу "Програма діяльності
241

Міжнародне право: Навч. посібник/ [ред. М. В. Буроменський]. - К.: Юрінком
Інтер,

242

2006. - 336 с.

Тимченко Л. Міжнародне право : підручник/ Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. :
Знання,

2012. - 631 с.
Makowski J. Teorja і technika zawierania um6w miedzynarodowych / J. Makowski - Warszawa: gl6wna drukarnia wojskowa, 1931. - 100 s. - С. 17.
244 Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego RP z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. К 2/04 publ. ОТК
-А 2004/11/117 // Dziennik Ustaw. - Nr 273. - Poz. 2722. - S. 17.
243
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ПКНВ"

("Program Prac PKWN")

без дати 245 , але не пізніше

Також, в цій справі зберігається чистовик цього ж

10

вересня

документу 246 •

діяльності ПКНВ" була проголошена на засіданні КРН

11

1944 р.

Ця "Програма

вересня

1944

р. і її

текст долучений до матеріалів цієї ж справи247 • Також, "Програма діяльності
ПКНВ" була надрукована в газеті

"Rzeczpospolita" від 12

вересня

1944 р. 248

Важливим для дослідження є згадана чернетка "Програми діяльності
ПКНВ". Це машинопис, що має велику кількість рукописних виправлень, які

враховані у чистовому варіанті цього ж документу. Варта особливої уваги на
ступна частина тексту: "Виходячи з цієї засади змогли ми не[розділено верти-

. кальною рискою]тільки без великого труду знайти спіль[написано рукощ1~QМ:]
ну політичну мову з СРСР, але також укласти шерег міжнародних [закреслено
подвійною горизонтальною лінією] угод, що регулюють спірні справи у спо

сіб, гарантуючий їхню довготривалість і результативність. До таких угод напр.
належать угоди з Українською і Білоруською республіками про добровільний

обмін населенням" 249 •
З наведеної цитати зрозуміло, що мова йде про Люблінські угоди з УРСР
і БРСР. Найбільше значення для дослідження має перекреслена категорія
"міжнародні" у стосунку до цих Люблінських угод, яка у чистовому тексті
"Програми діяльності ПКНВ" вже не зустрічається. Робота над створенням і
прийняттям "Програми діяльності ПКНВ" відбувалась колегіально, відповід

но, члени ПКВН були свідомі у відсутності ознак "міжнародності" підписаних
ними Люблінських угод з УРСР і БРСР. На підставі цього є можливим вважа
ти, що Люблінські угоди з УРСР і БРСР, не мали статус міжнародних з огляду
на те, що навіть самі підписанти цих угод такими їх не вважали, усвідомлено
викреслюючи цю категорію на їх означення. За аналогією є можливим припу
стити, що і Люблінська угод з ЛитРСР, що мала абсолютну подібність до двох

попередніх, теж не визначалася самими підписантами, як міжнародна.
Відповідно, Люблінські угоди вересня

1944 р.

не могли бути ні міжуря

довими ні міждержавними у зв'язку з тим, що взагалі навіть самими їх під
писантами не вважалися міжнародними. Якщо, навіть дистанціюватись від

факту окупації Червоною армією України, Білорусі і Литви та вважати уряди
УРСР, БРСР і ЛитРСР леrаJьними урядами, то, щодо ПКНВ, враховуючи весь
вище наведений матеріал, навіть вживання категорії

-

"уряд квазі-держави",

не видається можливим. ПКНВ не існував де-юре, не мав ніяких правових
підстав до виконання урядових функцій, не був визнаний на міжнародному

рівні, отже не мав легального права до репрезентації ні польського народу, ні

AAN. - Zesp. 185. - Sygn. 1/3. -Ark.. 1-23. PКWN. Prezydium. Program Prac PKWN.
- Zesp. 185. - Sygn. 1/3. - Ark.. 24-48. PKWN. Prezydium. Program Prac PKWN.
247 AAN. - Zesp. 579. - Sygn. 6. - Ark. 61-69. Krajowa Rada Narodowa. Вiuro Prezydalne
KRN. Protok6l z posiedzenia 4 sesji К.R.N. 9-11.ІХ.1944 r. Program prac P.К.W.N.
248 Program Prac PКWN // Rzeczpospolita. - 1944. - Nr 41 (12 wrzesnia). - S. 1-3.
249 AAN. - Zesp. 185. - Sygn. 1/3. - Ark. б. PKWN. Prezydium. Program Prac PКWN.
245

246 AAN.
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польської держави. Люблінська угода з УРСР не була

"traites-lois"

умо

вою, яка відповідає чинному праву і як наслідок міжнародною і вза
галі чинною. Максимально її можна прирівняти до приватно правних
контрактів

"traites-contrats".

Люблінські угоди вересня

1944

р. навіть самими їх підписантами не

вважалися міжнародними. Відповідно, трактувати їх на сучасному етапі, як
міжнародні є спотворенням правового і реального стану речей пов'язаних з
правовим статусом КРН, ПКНВ та Люблінських угод вересня

1944 р.

Лише чинні міжнародні договори можуть породжувати правові наслідки
для договірних сторін, і лише згідно з такими договорами сторони можуть
набувати законні, а не уявні права та обов' язки, на досягнення яких була на

правлена воля учасників договору 250 •
На

1944 р. норми міжнародного права щодо процедури укладення міжна
родних договорів були уніфіковані Статутом Ліги Націй від 28 червня 1919 р.,
який набрав чинності 10 січня 1920 р. Вказаний Статут був опублікований у
,,Dzienniku Ustaw" № 35 від 26 квітня 1920 р., як складова Мирного трактату,
який був ратифікований Законом від 31 липня 1919 р. 251 , тобто був складовою
частиною польського законодавства. Ст.

18

Статуту Ліги Націй, визначала:

"Кожен міжнародний договір або зобов'язання, укладені в майбутньому Чле
ном Ліги, повинні бути негайно зареєстровані Секретаріатом і опубліковані в

можливо найкоротшому часі. Жоден з цих договорів і жодне з міжнародних
зобов'язань не отримає обов'язкової сили, поки не будуть зареєстровані" 252 •
Відповідно до цієї статті Лігою Націй у
Договори Ліги Націй

4834

19~0-1946 рр. була видана Серія
(League ofNations Treaty Series) у 205 томах, які містять

зареєстровані "договори та міжнародні зобов'язання", оригінальними

мовами з англійськими та французькими перекладами 253 • Наприклад, Ризький

мирний договір

ня

1921

1921 р. був зареєстрований в Секритаріаті Ліги Націй 12 серп
149254 •

р. під№

Польща була однією з країн-засновниць Ліги Націй і перебувала у ній
до останнього дня. Ліга Націй припинила свою діяльність

20

квітня

1946

р.

Правонаступницею Ліги Націй стала Організація Об'єднаних Націй, яка та250

Репецький В. Міжнародне публічне право: ffі.щJучник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.

: В. М. Репецький.
2-re вид. - К.: Знання, 2012. - 437 с.
Ustawa о ratyfikacji traktatu pokoju z dnia 31 lipca 1919 r. // Dziennik Ustaw. - 1920. Nr 35 (26 kwietnia). - Poz. 199.
Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego RP z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. К 2/04 publ.
ОТК-А 2004/11/117 // Dziennik Ustaw. - Nr 273. - Poz. 2722. - S. 18.
Grosek Е. How to Research International Treaties and Agreements І Е. Grosek // The
Loyola ofLos Angeles International and Comparative Law Review. - Los Angeles, 1998. Vol. 20 (Number 4). - Р. 641-726. - Р. 662.
Makowski J. Teorja і technika zawierania um6w miedzynarodowych / J. Makowski - Warszawa: gl6wna drukarnia wojskowa, 1931. - 100 s. - S. 10.

ЛНУ ім. І. Франка.
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кож визначала у ст.

102

свого Статуту подібну вимогу:

"1.

Будь-який договір

і будь-яака міжнародна угода, укладені будь-яким Членом Організації після
набрання чинності цього Статуту, повинні бути, за першої ж можливості, за

реєстровані у Секретаріаті і їм опубліковані.

2.

Жодна із сторін у будь-якому

такому договорі або міжнародній угоді, не зареєстрованих у відповідності з

пунктом

1

цієї статті, не може посилатися на такий договір або угоду в жод

ному з органів Організації Об'єднаних Націй" 255 • Статут ООН ратифіко
ваний Республікою Польща

8 липня 1946 р. 256 Резолюцією Генеральної

Ассамблеї ООН на 67-му її засіданні були затверджені правила введення у

дію ст.

102

Статуту ООН. Правила: "ст.

1.

Усі договори або міжнародні уго

ди, не залежно від форми або присвоєного їм найменування, укладені одним

або декількома членами ООН після

24

жовтня

1945

р., тобто після вступу у

силу Статуту, реєструється у Секретаріаті ООН у можливо короткий строк

у відповідності до цих Правил" 257 • У серії Договори Організації Об'єднаних
Націй

(United Nations Treaty Series) до 1983 р., у 1300 томах було опубліковано
30000 зареєстрованих договорів258 •
З цього виникає, що Люблінські угоди вересня 1944 р. повинні були бути

близько

зареєстровані у Секретаріяті Ліги Націй у зв' язку з тим, що їх "укладення"

було "здійснено" до

24 жовтня 1945

р. і бути надруковані у

"League ofNations

Treaty Series".
Відповідно, Республіка Польща з метою легалізації міжнародних умов
учасницею, яких вона виступала, повинна була зареєструвати їх в Секрета

ріаті Ліги націй для публікації в

"League ofNations Treaty Series". Відсутня
1944 р., а се

будь-яка інформація про реєстрацію Люблінських угод вересня

ред них і угоди з УРСР, Секретаріатом Ліги Націй та їх публікацію у вказано
му виданні. Не зареєстрований у визначеному порядку міжнародний договір
не породжує жодних правових наслідків. Це означає, що Люблінські угоди,
у відповідності до норм чинного на

1944

р. міжнародного права не можуть

визнаватися міжнародними.

Якщо б Люблінські угоди вересня

1944

р. дійсно мали б хоча б най

меньшу законність то, як не ПКНВ то пізніший Тимчасовий уряд національ
ної єдності або ж уряди УРСР,_о!>_СР чи ЛитРСР направили б ці "міжнародні
угоди" до Секретаріату Ліги Націй, або ж пізніше до ООН, але цього не від

булося. Це виключає навіть імовірну можливість вважати Люблінські угоди

Karta Narod6w Zjednoczonych, San Francysko 26 czerwca 1945 r. // Dziennik Ustaw. 1947. - Nr 23. - Poz.90. - S. 313.
256 Oswiadczenie Rz-!dowe w sprawie ratyfikacji przez Polsk~ Karty Narod6w Zjednoczonych
podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 pazdziernika 1945 r., z dnia 8 lipca 1946 r. // Dziennik
Ustaw. - 1947. - Nr 23. - Poz 91.
257 Сатоу З. Руководство по дипломатической практике / З. Сатоу. - М. : Издательство
Института международньrх отношений, 1961. - 496 с. - С. 361-362.
258 А New Zealand Guide to International Law and its Sources / Law Commission. Report
34. - Wellington, 1996. - 131 р. - Р. 30.
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вересня

1944 р.

міжнародними та законними.

Опрацювання правового статусу Люблінських угод вересня

р. в

1944

історичному та політичному плані варто підкріпити правовими оцінками

щодо постання та існування КРН і ІЖНВ, наданим їм та Люблінським угодам
вересня

1944 р. офіційними судовими органами. Це робить можливим надання

правової вагомості вище зробленим висновкам щодо правового статусу КРН і
ІЖВН та Люблінських угод вересня
Постанова

Конституційного

1944 р.
Трибуналу

від

28

листопада

р.

2001

відзначає, що існує "брак конституційно-правової легітимності КРН і ІЖНВ.
КРН і ІЖНВ не утворилися внаслідок волі суверену, тобто, польського народу,
відповідно легітимізованій і виявленій у відповідній правовій формі. Таким

чином, вони не були конституційними інституціями" 259 •
Вирок Конституційного Трибуналу від

19

грудня

2002

р.: "ІІІ. В.

2.

Так

звані "республіканські [Люблінські] угоди" передбачали проведення евакуації
польських громадян, причому евакуація мала з формальної точки зору добро
вільний характер. Слід однак виразно підкреслити, що в тогочасних умовах

засада добровільності мала суто показовий характер. ІІІ. В. З. ІЖНВ, без сум
ніву, не може вважатися конституційним органом суверенної держави, володі
ючим відповідною демократичною легітимністю і приймаючим від її імені су
веренні рішення. ІІІ. В.

5.

Республіканські [Люблінські] угоди були підписані

у період відсутність фактичного суверенітету польської держави. ІІІ. С.

6.

Не

можна визнати того, що ці угоди будь-коли складали частину внутрішньої

правової системи Республіки Польща" 260 •
У наведених судових рішеннях визначена нелегальність постання і
діяльності КРН і ІЖНВ. Також, відсутність у ІЖНВ будь-якого права до

підписання будь-яких двосторонніх угод в імені польського державного
керівництва,

що

безпосередньо

стосується

підписання Люблінських угод вересня

1944

і

факту

незаконності

щодо

р. З чого виникає, що реалізація

Люблінських угод у вигляді евакуаційної акції, не маючи жодних правових
підстав, є порушенням прав і свобод людини і громадянина, а по суті, однією
з репресій радянського і польського тоталітарних режимів. Не існувало ніяких
правових підстав до підписання і реалізації цих угод, з чого виникає, що

виконайіія їх умов може кваліфікуватися, як репресія у формі незакоїіного
виселення польських громадян з території Польщі та заслання до УРСР.
З точки зору польського права дії КРН і ІЖНВ з незаконного привлас
нення урядових повноважень проголошених в Маніфесті від
заклики до невизнання Конституції
259

260

22 липня 1944 р.,
1935 р., непокори законному еміграційному

Postanowienie Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. Sygn. SK 5/01 //
Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego Zbior Urz~dowy (ОТК ZU) - 2001. - Nr 8. Poz. 266.
Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego RP z dnia 19 grudnia 2002 r. Sygn. Akt К 33/02 //
Dziennik Ustaw. - 2003. - Nr 1 (8 stycznia). - Poz. 15. - S. 8, 11-15.
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урядові, незаконне виготовлення та використання печаток, з врахуванням пре
тензії ПКНВ на державний статус виданих ним документів, актів і укладених

угод, завірених цими печатками, може кваліфікуватися як фальшування доку
ментів, що як і інші дії КРН і ПКНВ, підпадали під наступні статті, чинного
на

1944

р., польського Кримінального кодексу

1932

р.: "Ст.

99.

Хто вступає в

порозуміння з особою, яка діє в інтересах іноземної держави або міжнародної
організації з метою початку військових, або інших ворожих дій проти Поль
ської Держави, підлягає ув'язненню на термін не менший ніж

1О років. Ст. 107.

Хто на шкоду Польській Державі переробляє або підробляє документи, які мо
жуть мати значення для правових стосунків з іноземною державою, підлягає
ув'язненню на термін не менший ніж

10

років. Ст.

136.

Хто, привласнюючи

собі права урядовця, виконує урядову діяльність, підлягає ув'язненню до

ків. Ст.

137

2 ро

Хто використовує підступні заходи з метою отримання урядової

посади або права до виконання урядової діяльності, підлягає ув'язненню до

2 років.

Ст.

156.

Хто публічно закликає до непокори або протидії законам або

законним розпорядженням влади, підлягає ув'язненню до

2 років.

Ст.

187. Хто

з метою подання, як автентичний підробляє чи переробляє документ, або під
роблений чи перероблений документ використовує, як автентичний, карається

позбавленням волі на строк до

5 років" 261 •

Опрацьований матеріал надає підстави стверджувати, що КРН і ПКНВ не
були конституційними інституціями суверенної держави, які мали відповідне

демократичне право до прийняття від її імені суверенних рішень. Намагання
виправдати, Маніфестом від 22 липня

1944 р., прихід КРН і ПКНВ на політичну
1944 р. Конституції 1921 р.

·арену, посиланнями на положення нечинної вже на

було ключовим порушенням польського законодавства, що показує абсолютну

незаконність постання КРН і ПКНВ та подальшої їх діяльності. Реалізація
справ саме таким чином повністю відповідає засадам комуністичної політики,
яка завжди базувалась на ігноруванні чинного права і була спрямована на
досягнення своїх завдань будь-якою ціною, в першу чергу шляхом прямого
порушення законодавчих норм. Існування КРН і ПКНВ можна розцінювати,

як діяльність групи державних злочинців, які з допомогою іноземної військо
вої сили та спецслужби зробили спробу узурпування влади •В Польщі. ПКНВ

не був державним органом влади через невизнаність інш1Іми державами, а
також у зв'язку з існуванням законного еміграційного керівництва в Лондоні

та його Делегатури в країні, яка регулювала існування Польської підпільної
держави.

Порядок та спосіб утворення ПКНВ не відповідав нормам чинного поль
ського законодавства, яке взагалі не визначало навіть можливість постання
подібного органу. Відповідно, рівень і вид влади ПКНВ у державній системі
не був законодавчо визначений, як і рівень йоrо компетенції, з чого виникає
261

Rozporцdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 Іірса 1932 r. - Kodeks karny //
Dziennik Ustaw. -1932. - Nr 60 (15 lipca). - Poz. 571. - S. 1161, 1166-1167.

206

відсутність законних прав до здійснення владних повноважень. ПКНВ на пря

му підпорядковувався Кремлю, який і визначав обсяг та характер функцій,
а також сфери його діяльності. ПКНВ фактично не мав території на пряму
підпорядкованої йому, лише у травні

1945

р. у підпорядкування Тимчасового

уряду перейшли певні території попередньо окуповані Червоною армією, але

це відбулося вже після завершення періоду існування ПКНВ. Польське, чин
не на

1944

р., законодавство невстановлючи можливість існування ПКНВ, як

такого, тим більше не надавало йому права та компетенції щодо прийняття

рішень, правових актів та укладення угод. Це визначає юридичну природу цих
документів, як недійсних, таких, які не мали юридичної сили, у зв' язку з чим

не могли бути обов'язковими до виконання. ПКНВ не мав права користува
тись державними символами та атрибутами, зокрема, печатками. В дійсності
ПКНВ використовував лише власні символи, атрибути і печатки, проте вони
не мали законної сили. ПКНВ не мав жодних законних повноважень творити

норми міжнародного права та нести відповідальність за їхнє поруwення, тоб
то не був суб'єктом міжнародних правовідносин, який володіє правоздатністю
до представлення інтересів Польської держави при укладенні міжнародних
угод.

Таким чином, нелегальність ПКНВ виключає легальність Люблінських
угод вересня

1944

р. і серед них Люблінської угоди з УРСР, яка, відповідно,

також не мала жодної юридичної сили. Ці угоди постали у період відсутність
фактичного суверенітету польської держави і відповідно, в правовому полі, не
мають жодної юридичної сили. Люблінські угоди вересня

1944

р. при неле

гальності та неправоздатності ПКНВ послужили формальною підставою для
проведення репресивної акції. Тобто, Люблінські угоди були укладені внаслі
док зловмисної змови між урядами радянських республік та ПКНВ, які діяли

під сталінську диктовку. Це надає можливість трактувати незаконні Люблін
ські угоди вересня

1944 р., як акти, які

постали на підставі Люблінської змови

радянського і польського тоталітарних режимів метою яких була репресивна
акція. Фактично Люблінські угоди були клонами радянських указів про де

портацію народів і етнічних груп з радянським та іноземним громадянством,
а примусово евакуйовані до УРСР ~ольські громадяни є жертвами репресії

радянського і польського тоталітарнйх режимів. Міра відповідальності ПКНВ
за порушення польського права визначається нормами Кримінального кодек
су РП

1932 р.

чинного на

1944 р.

ПКНВ у Люблінських угодах вересня

1944 р.

навіть не декларується, як

польський уряд, чи, як польська сторона угоди. В цих угодах ПКНВ представ

ляє лише самого себе і не більше. ПКНВ виступає виключно від свого імені,
але не від імені Польської держави

-

Республіки Польща. Тобто, як держава

Польща не брала участі в укладені Люблінських угод вересня
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1944

р. Цей

аспект також виключає можливість визначення Люблінських угод

-

міжна

родними.

Люблінські угоди вересня

1944 р. не були зареєстровані у Секретаріа
"League of Nations Treaty Series". Крім того
РП від 30 листопада 1939 р. наперед позбавили

ті Ліги Націй та опубліковані у
ст.

1і9

Декрету президента

чинності будь-які угоди укладені за участю окупаційної адміністрації, якщо

· це

виходило за межі її компетенції. Люблінські угоди знаходились за межами

компетенції радянської окупаційної адміністрації складовим елементом якої і
був ПКНВ. Законне еміграційне польське керівництво категорично виступало

проти реалізації евакуаційної акції
Люблінські угоди вересня

1944-1946 рр.
1944 р. не були, не могли були міжнародними,

у зв' язку з тим, що не були укладені відповідно до норм міжнародного права,
що дає підстави вважати їх юридично нікчемним аЬ

initio

(із самого початку),

тобто з моменту іхнього укладення. Люблінські угоди вересня

1944

р. хоча і

були здійсненні, але при цьому не були чинними, що не залежало від воле
виявлення ПКНВ та урядів УРСР, БРСР, ЛитРСР, які їх "уклали". Також, не

зважаючи на те, що умови цих Люблінських угод, які постали внаслідок Лю
блінської змови, були виконані, вони не регулювалися міжнародним правом,
тобто не були правомірними, а також дійсними та не мали юридичної сили.

Люблінські угоди не лише мали ознаки відносної дійсності не відповідаючи
польським конституційними нормам, але і абсолютної

-

ці угоди суперечи

ли імперативним нормам загального міжнародного права, з чого виникає їх
неправомірність. Відповідно, є підстави для визнання юридичної сили Лю
блінських угод вересня

1944

р., а серед них і Люблінської угоди з УРСР, як

нікчемних. Нікчемні правочини належить до недійсних правочинів.
Вищедослідженні матеріали надають можливість визначення правового

статусу Люблінської угоди з УРСР, як недійсного правочину, який здійснився,
але в силу наявних у нього недоліків не має правової сили. Але, це не виклю
чає також визначення правового статусу Люблінської угоди з УРСР в характе
рері неукладеного правочину, тобто такого, який ніколи не існував та існувати

не міг, тому правової сили не має. Проте, при обох підходах Люблінська угода
з УРСР не могла мати 1:9'авової сили.
Не лише вказане, але і відсутність польськомовного оригіналуу поль

ської сторони, як у

1944-1946

рр. так і до сьогодення робить взагалі немож

ливим, навіть при гипотитичному припущенні законності укладення самої
угоди, визначення евакуаційної акції

1944-1946 рр.,

як такої, яка мала хоч би

найменші ознаки законності.

Отже, Люблінські угоди вересня

1944 р.,

а серед них у Люблінська угода

з УРСР, були таким, що з самого початку суперечили вимогам міжнародного
та внутрішньопольського законодавства, тобто від самого початку були "мер
твонародженими". Люблінські угоди з моменту їх укладення не породжува-
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- ли

передбачених ними правових наслідків. Неправомірність та недійсність

Люблінських угод встановлюється безпосередньо законодавством чинним на

1944

р. і не може залежати від волі підписантів та їх правонаступників щодо

визнання їх чинними. Тому, жодна інтерпретаційність щодо Люблінських угод
у зв'язку з виконанням їх умов, не може додати законності ні ПКНВ, ні Лю
блінським угодам вересня

1944 р.

Як самі угоди, так і реалізація їх умов зна

ходиться за межами, як внутрішньопольського, так і міжнародного правового
поля.

Відповідно, проведення евакуаційної акції на підставі Люблінської уго
ди з УРСР може розглядатися лише, як одна з репресивних акцій радянського
та польського тоталітарних режимів, яка в правовому полі, може кваліфікува
тись, виключно, як депортація польських громадян до УРСР за етно-релігій
ною ознакою для використання на примусових роботах.

Андрій Клос.
Правовий статус Люблінської угоди з УРСР від

9

вересня

1944

р. у

контексті правового статусу Польського Комітету Національного Визво
лення

В статті опрацьовані матеріали щодо правового статусу та легальності
Люблінської угоди з УРСР від

9 вересня 1944.

Ключові слова: угода, примусова евакуація, польські громадяни, репре-

сії.
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Юлія ПАВЛІВ (Україна, Львів)
аспірантка Центру дослідження українсько
польських відносин Інституту українознавства

ім. І. Крип'якевича НАН України

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДО ДЕПОРТАЦІЇ

УКРАЇНЦШ З ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ
У

1944-1951

РР.: ПОГЛЯД ІСТОРИКА

У контексті проблеми кордонів після Другої світової війни розглядається
питання можливої депортації населення з прикордонних території. Показано

дипломатичну боротьбу союзників з цього питання, зокрема планомірну полі
тику СРСР щодо встановлення польсько-радянського кордону. Також виокрем

лено основі позиції щодо трактування та правової оцінки операції "Вісла".
Ключові слова: депортація, Друга світова війна, польське питання, Ве
лика Британія, США, СРСР, еміграційний уряд Польщі.
Друга світова війна стала переломним моментом у історії ХХ ст. як за
своїми масштабами, так і за геополітичними наслідками. Численні втрати вій

ськових та цивільного населення, розруха, знищення міст та сіл, етнічні чи
стки та примусові переселення, Ще до катаклізмів Другої світової війни так
званий "обмін населення", чи то пак трансфер населення застосовувався для
врегулювання проблеми прикордонних теренів[26, с.

67; 16,

с. ЗО].

Модернізація та емансипація суспільства на межі ХІХ-ХХ ст., розвиток
концепції національного самовизначення, яку легітимізувала Версальська си
стема мирних договорів

[23,

с.

26]

шин та їх державного суверенітету

актуалізувалапитання національних мен

[26,

с.

20]. 1912

р. в Парижі за ініціативи

французького журналіста Ж. Пелісьє та литовського емігранта Ю. Габрися
створено Союз у справі н1ЩЮнальностей. На думку засновників, принцип

національного самовизначення міг стати ключем до вирішення національних
питань, тому головним завданням організації було сприяння розвитку наці
онального і політичного самовизначення національних менших, головно у
Східній Європі

[34].

Один із членів Союзу у справах національностей фран

цузький антрополог та етнограф Дж. Монтандон є творцем концепції транс
феру населення. Суть останньої полягає у можлй:вості переміщення населення
за умов демаркації кордонів за етнічною ознакою. Меморандум з цього при
воду був розроблений і опублікований під час першої конференції з питань
національностей у Лозані

1916 р. [26, с. 20].
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Із встановленням радянської влади комуністичний режим також почав

застосовувати практику насильницьких депортацій у щораз більших та ор

ганізованіших формах: заслання під час колективізації 1920-1930-х рр.; де
портації за національною ознакою із прикордонних районів (поляків, німців,
корейців та інших); масові виселення населення Західної України, у т. ч. Пів
нічної Буковини та Бессарабії, Західної Білорусі, країн Балтії у

[8,

с.

341343].

1940-1941

рр.

Водночас зі згаданими переселенськими акціями відбувалося

творення нормативної бази, зокрема видавалися закони, які уможливлювали
"їх здійснення

[8,

с.

341345].

Після

1943

р. радянська влада проводити депор

тацію народів Кавказу, а з території кримського півострова - кримських татар,
вірмен, греків, болгар, які здійснювалися із залученням терору, військових

та військовослужбовців НКВС

[8,

с.

350373].

Окрім переселень здійснених в

контексті вирішення єврейського та ромського питання німецька влада також
ініціювала депортацію мешканців Замойщини до інших районів Генерального

Губернаторства

[27,

с.

7092].

Отож практика переселення народів задля вирішення національних про

блем утвердилася в європейській політиці першої половини ХХ ст., окрім
наявності певних ідей, теоретичних досліджень їх реалізація була безпосе

редньо пов'язана із геополітикою, впливовістю тих чи інших країн. Україн
сько-польське переселення

1944-1947 рр.

та

1951

р. слід розглядати у контек

сті польського питання під час Другої світової війни. Після агресії зі сторони
Німеччини та СРСР Республіка Польща де-факто перестала існувати, однак,

як зауважує український історик І. Козловський, "проблема східного кордону
Польщі з площини таємної дипломатії двох держав-агресорів перемістилася в
площину багатовекторної дипломатичної боротьби довкола проблеми україн
сько-польського кордону (у рамках радянсько-польського кордону)"

[9,

с.

11].

Після захоплення східних теренів Польщі (Західної України) Радянським
Союзом між ним та Польщею фактично існував стан війни, і хоча польський
еміграційний уряд наполягав на визнані принципу територіальної цілісності
Польщі у кордонах до

1

вересня

1939

р., проте де-юре війна не була прого

лошеною, особливо під тиском західних союзників

[9,

с. 3233].Польське пи

тання, а особливо майбутній східний кордон, був маніпулятивним ~асобом у

політиці західних союзників та СРСР. Доволі ілюстративним є тон' факт, що
після наступальних операцій Німеччини, особливо після падіння Франції,
Велика Британія, усвідомлюючи можливість залишитися сам-на-сам із Ні
меччиною, активніше шукала можливості для зближення з Радянським Со
юзом

[13,

с.

8182].

У зв'язку з цим уряд Великої Британії наполегливо ре

комендував Польщі нормалізувати стосунки із радянським урядом. Протягом
липня

1941

р. за посередництва міністра закордонних справ Е. Ідена відбува

лися зустрічі В. Сікорського, польського міністра закордонних справ А. За
леського та радянського посла І. Майського
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[9,

с.

3945]. 30 липня 1941

р. був

укладений польсько-радянський договір, що передбачав відновлення дипло

матичних стосунків, а попередні радянсько-німецькі угоди стосовно терито
ріального розподілу Польщі визнавалися такими, що втратили силу

На тлі просування німецької армії влітку

1942

[9, с. 46].

р. у напрямку нафтових

родовищ на Кавказі, західні союзники та Радянський Союз побоювалися, що

війна на Кавказі може схилити Туреччину до співпраці з Німеччиною. У разі
такого загострення необхідним було відкриття Другого фронту, який, як ви

словлювався В. Черчіль, не може бути відкритим через те, що Англія не в
змозі побувати сильний фронт на Заході, натомість було активізовано наступ
у рамках Північно африканської кампанії

[31,

с.

139140].

У таких умовах Ве

лика Британія, щоб продемонструвати свою підтримку Радянській державі та
уникнути відкритої конфронтації, змушена ретельніше стежити за діяльністю

лондонського уряду Польщі. Натомість поляки надалі вважали не можливим
територіальні зміни польської держави, і прагнули брати активну участь у
врегулюванні її повоєнного устрою. У січні

1942 р.

діячі еміграційного уряду

зближуються з Югославським урядом у вигнанні з метою підписання військо

вого союзу, проте міністр закордонних справ М. Нінтчіч, заявив, що не має
бажання підписувати угод, які б могли спровокувати СРСР [ЗО, с.

140].

Також

не були успішними спроби польського уряду в екзилі створити Польсько-че

хословацьку федерацію

[31,

с.

141142].

Вирішальне значення у дипломатичних відносинах під час війни мала
Тегеранська конференція

28

листопада-1 грудня

участі США, Великої Британії та СРСР

[18,

с.

1943 р., що відбулася за
67]. Серед цілого комплексу

проблем, які обговорювали союзники, доволі дискусійним було і питання про

майбутній польсько-радянський кордон. Виступаючи з позиції сили Радян
ський Союз на заключному засіданні домігся визнання польського кордону на
Сході станом на вересень

1939 р.

та західного

-

по ріці Одер, з приєднанням

до Польщі Східної Прусії та Ополенської провінції

[6,

с.

167].

Велика Брита

нія та США не лише погоджувалися, а й також були співтворцями нової полі
тичної карти світу. Увечері

28

листопада

1943

р. Черчіль у особистій розмові

з Сталіним порушив питання Польщі, висловивши своє ставлення: "Польща
може пересунутися на захід, так як солдати роблять дnа кроки вбік ... "

[17,
с. 215216]. Значимість цієї фрази, як і уже хрестоматійний приклад з трьома
сірниками, які пересунули В. Черчіль та Е. Іден накреслюючи нові кордони

Польщі та Німеччини, як зауважує британський історик Л. Різ не можливо
недооцінювати. Британський президент запропонував "одне з щ~йбільших і
найфундаментальніших переміщень населення у двадцятому столітті"
с.

216217].
1 грудня 1943

[17,

р. коли розмова трьох союзників знову стосувалася поль

ського питання, Й. Сталін запевнив, що Росія зацікавлена у хороших відноси
нах з Польщею (проте не з еміграційним урядом) та виступає за її відновлен-
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ня. Радянський лідер наголосив, що "між нами і Польщею повинен існувати
кордон

1939 року". Такий погляд поділяв і американський президент Ф.

Д. Ру

звельт. Він цікавився можливістю організації переселення поляків на добро
вільних засадах з територій, які відійдуть до СРСР

(6,

с.

164165].

Проте, зва

жаючи на майбутні вибори, не міг відкрито схвалити нові польські кордони,
однак у приватній розмові запевнив радянського генсека у прихильності
с.

[19,

245246].
Отримавши формальну підтримку від Черчіля та Рузвельта, Радянський

союз надалі послідовно тиснув на польський еміграційний уряд, демонстру
ючи свою непохитність щодо майбутнього польсько-радянського кордону. За
посередництвом США та Великобританії протягом першої половини

1944

р.

відбувалися дипломатичні зустрічі за участі польської та радянської сторони.
Головним завданням яких було відновлення дипломатичних відносин між дер
жавами, а від так визнання майбутніх кордонів та змін у складі еміграційного

уряду, у вигідному для СРСР напрямку

22

червня

1944

[9,

с.

7189].

р. відбулася зустріч С. Миколайчика та радянського по

сла В. Лєбєдєва. Польський прем'єр намагався схилити радянську делегацію
до демаркації кордонів за етнографічним принципом, у відповідь вони отри

мали чітку відповідь про незмінність майбутнього кордону, що має проходити
по лінії Керзона. Еміграційний уряд натомість заявив, що у Польщі "не буде

антиросійської української ірреденти", запропонували вирішити цю проблему

шляхом переселення українців з Польщі до СРСР"
рів у червні

-

липні

1944

[9,

с.

87].

Після перегово

року між радянською стороною та Союзом Поль

ських Патріотів (діяв на території СРСР), Крайовою Радою Народовою більш
відомою під назвою Польська національна рада

[9,

с.

102109]21

липня був

утворений Польський комітет національного визволення на чолі з Едвардом
Осубкою-Моравським[7]. Головним завданням цього адміністративного орга

ну було управління звільненими польськими територіями. При ПКНВ були
також утворені дві комісії, які розробляли питання, пов' язані із проблемою

кордонів

[9,

с.

108]. 27

липня

1944 р.

між ПКНВ та Радянським Союзом була

підписана угода про радянсько-польський кордон, із змінами лінії Керзона на

користь Польщі (20, с. 3132]. Йос_ип Сталін хоча і не зміг встановити кордон
по лінії етнографічного розмежування, але щоб уникнути подальших конф
ронтацій з цього питання із західними союзниками, використовуючи тактику
доконаних фактів, вирішив це питання шляхом так званого "обміну населен
ня". Договір про обмін населення, а по-суті про депортацію, було підписано
Радою народних комісарів УРСР і ПКНВ

9 вересня 1944 р. [20,

с. 3943]та між

урядом СРСР і Тимчасовим урядом національної єдності Польської Республі
ки

6

липня

1945

р.(10, с.

424432].

Реалізація договорів зумовила депортацію

"громадян української, білоруської, російської, русинської національностей"
з Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя на територію Української
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РСР, натомість поляківта євреїв (які були польськими громадянами) із захід
них областей УРСР-у Польщу.[21, с.

ня

1944 р.

39]

Схожу угоду ПКНВ уклав

верес

із Урядом Литовської Соціалістичної Республіки, яка передбачала

евакуацію польських громадян з території Литви та литовців
с.

22

-

із Польщі

[33,

81].
Вказані договори можна розглядати в рамках однієї системи, або політи

ки доконаних фактів, яку здійснював Радянський Союз, варто звернути увагу

-

на те, що угоди про депортацію підписували спершу радянські республіки
(Українська, Литовська) та ПКНВ. Тобто таким чином імітувалося установ

лення кордону між народами, а також по-суті Радянський Союз зн.іІ\1:ав із себе
відповідальність, у разі протидії західних союзників Дослідник В. Макарчук
наголошував, що на момент підписання цих договорів ПКНВ не був міжна
родно визнаним, і не мав повноважень його підписувати, а окрім того де-юре
не існувало кордону між Польщею та Радянським Союзом (точніше зберігав
чинність Ризький договір

1921

р.)

[11,

с.

280].

Питання суверенітету ПКНВ та радянських республік, які підписували
договори про так звану "евакуацію населення" порушували також польські

історики та правники в контексті правомірності здійснення аграрної реформи

1944 р.

Частково крапку у цих дискусія поставила ухвала Трибуналу Консти

туційного Республіки Польща від

28

листопада

2001

р., де стверджувалося,

що ПКНВ не можна трактувати як конституційний орган суверенної держа

ви, але "відсутність легітимності конституційних правових органів, таких як
Польський комітет Національного Визволення, Тимчасового уряду національ
ної єдності Польської Республіки, а також сумнівна легітимність пізніше іс
нуючих органів не може бути підставою для ігнорування того факту, що вони

ефективно виконували державну владу"[30].
Нові східні кордони Польщі із незначними відхиленнями від

5 до 8 км

на

користь останньої, а відтак і переміщення населення були узаконені рішенням
Ялтинської конференції

[1,

с.

291294].

В подальшому ці територіальні зміни

були закріплені рішенням Постдамської конференції та польсько-радянським
договором про кордони від

16 серпня 1945

р.

[11, с. 279].

Переміщення jіаселення для Радянського Союзу мало також певну еко
номічну доцільність, зокрема завдяки українцям, яких переселяли в півден

но-східні області УРСР разом з худобою та реманентом, як вважає французька
історик К. Гуссефф, влада планувала відновити зруйновану по війні колгосп

ну систему [24, с. 9297]

·

Депортаційні акції до УРСР

1944-1946 рр.

остаточно не вирішили укра

їнської проблеми в Польщі, адже на її території, згідно з підрахунками поль
ського дослідника українського походження Романа Дрозда проживало близь
ко

200 тис.

українців.

[4,

с.

13]. У

зв'язку з цим міністри громадської безпеки

та державного управління Тимчасового уряду національної єдності Польщі
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С. Радкевіч та В. Кернік видали
українців до

23 листопада 1946 р.

менти та не виїхали, або ж повернулися)

березня

29

постанову про виселення

листопада цього ж року (тих, які підписали евакуаційні доку

31

1947

[36,

с.

83].

р., тобто наступного дня після вбивства генерала поль

ського війська К. Сверчевського (був формальним приводом для розв'язання
української проблеми
робітничої партії

[12,

[28, с. 61]), у Варшаві зібралося Політбюро Польської
263]. Було ухвалено рішення "переселити українців і

с.

змішані родини на повернені терени (передусім Півн. Пруссія), не витворюю
чи суспільних груп і не ближче

100

км від кордону"

[5,

с.

71].

Переселенську

акцію офіційна Варшава вирішила скоординувати з керівництвом СРСР і Че
хословаччини. Генералам М. Спихальському та С. Радкевічу було доручено

підготувати плани майбутньої депортації
ла"

28

квітня

1947

[12,

с.

263].

Операційна група "Віс

р. розпочала депортацію українців з повітів Сянок, Лісь

ко, Перемишль, Березів, і частково Любачів, у червні вона охопила наступні

повіти: Ярослав, Любачів, Горлиці, Новий Санч, Новий Торг, а також Люблін
ське воєводство

[12,

с.

265].

Акція проводилася із застосуванням терору, а сам

переїзд відбувався у непристосованих вагонах із жахливими санітарними умо
вами

[4,

с.

14].

Згідно з твердженням американського історика Т. Снайдера, акція "Віс
ла" була військовою операцією, покликана нарешті завершити втілення про
екту утворення мононаціонального суспільства[ЗО, с.

висловлював польський історик

4950].

Схожу думку

r. Мотики, який вважає безпідставними твер

дженням, що метою акції "Вісла" є ліквідація підпілля, адже ті українці, що

залишилося після переселення

1944---1946

рр. вважали, "що діяльність ОУН

УПА втратила сенс", і загалом були змучені війною та прагнули спокою.[12,

с. 259].Польські історики Р. Тожецькі та

r.

Мотика акцентували свою увагу

на тому, що Польща перебувала у прямій залежності від уряду СРСР, тому не

могла самостійно ініціювати акцію "Вісла"

[25,

с. 27].Натомістьукраїнський

дослідник Я. Дашкевич вважає, що акція "Вісла" була "цілком логічною лан
кою"польської політики. Не зважаючи на 6підпорядкованість польського уря
ду Москві, на думку історика, "окремої команди для проведення акції «Вісла»

не було потрібно"

[2,

с.

2425].

Я. Дашкевич слушно зауважував, що вона не

була необхідною з військової точки зору, адже тоді після ліквідації українсько
го підпілля, українське населення мали б повернути

[2, с. 26].

Оцінюючи правові аспекти операції "Вісла" Я. Моравіньскі [директор

Бюро кореспонденції та інформації Польського сейму
ліз Додаткового П протоколу від
від

12

серпня

1949

8

червня

17

-

Ю. П.] здійснив ана

р. до Женевської конвенції

р. про захист жертв міжнародних збройних конфліктів

(протокол ратифікований Польщею у
крема Ст.

1977

1991

р.

[29,

с.

13],

УРСР

- 1989

р.), зо

"Заборона примусового переміщення цивільних осіб"[З].Прав

ник -етверджував, що з суто теоретичних та правових підстав примусове
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переселення українців порушуює концепцію міжнародного звичаєвого пра
ва

[29,

с. 1314].Проте Я. Моравіньскі зауважив, що акція не мала спеціально

нормативної бази і була втілена як військова операція, що відзначалася адміні
стративним характером: "тому з юридичної точки зору немає ніякого конкрет
ного законодавства, яке можна було б оскаржити, чи вважати незаконним"

с.

1415].
20 квітня 2017

[29,

р. за ініціативи Українського інституту ·національної

пам~яті відбувся круглий стіл "Акція "Вісла"

тичного режиму". ПрисутнійС. Рябенко

- злочин польського комуніс
- головний спеціаліст відділу право:

вого забезпечення Українського інституту національної пам'яті. Він посилаю

чись на Четверту Гаазьку конвенцію про закони і звичаї війни на суходолі від

18 жовтня 1907 р., Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання
9 грудня 1948 р., Римський статут міжнародного кримінального
суду від 17 липня 1998 р. та Резолюцію Ради Безпеки ООН №780 щодо ет
нічних чисток у колишній Югославії від 6 жовтня 1992 р. стверджував, що

за нього від

операцію "Вісла" з правової точки зори можна трактувати як етнічну чистку,
або ж як злочин проти людяності, чи військовий злочин

[15].

Остання переселення з українсько-польського прикордоння відбулося

1951

р. у рамках так званого "обміну територіями". За ініціативи польського

уряду у Москві відбулися переговори, що завершилися підписання

1951

15

лютого

р. "Угоди між СРСР та Польською республікою про обмін ділянками дер

жавних територій". Згідно з нею СРСР віддавав ділянку Дрогобицької облас
ті, загальною площею

480

км2, Польській Республіці, яка передавала ділянку

такої ж площі у Люблінському воєводстві. Ці території включалися до складу
відповідно державних територій УРСР та РП, таким чином змінюючи лінію
державного кордону між ними

[9,

с.

182].

Також кожна сторона зобов'язува

лася передавати "безкоштовно нерухому державну, кооперативно-колгоспну

та іншу суспільну власність уряду державі, до якої відходить дана територія"

(22,

с. 16].Депортація українців проводилася з Дрогобицької області (Ниж

ньо-Устриківського району та частково Стрілківського, Хирівських районів)
до Донецької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей УРСР[14,
с.

2829].
Демаркація українсько-польського кордону в офіційних радянських та

польських відозвах представлялася як дружня, партнерська угода, що водно

час була актом дружньої допомоги Радянського Союзу Польщі. Однак, якщо
відмежуватися від пропагандистських заяв, то можна простежити послідовну
політику Радянського союзу, який прагнув отримати родовища кам'яного ву

гілля та інших корисних копалин. З цих же ж мотивів Рада міністрів СРСР
планувало ще одну зміну польсько-радянського кордону в

проект не був реалізований

[35,

с.

424]. 21

липня

1952

1952

р., проте цей

р. між урядом Поль

ської республіки та урядами Української, Білоруської та Литовської РСР був
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підписаний договір про взаємні розрахунки, згідно з яким сторони визнавали,
що усі претензії щодо попередніх "евакуацій населення" є врегульованими.
Це на думку польської дослідниці К. Міхнієвіч-Ванік, означало, що країни ви

знавали ці умови як міжнародні взаємні зобов'язання, що мають силу закону

[28,

с.

23)

Тогочасні переміщення населення слід розглядати у контексті геополі
тичних планів СРСР, Великої Британії та США щодо розподілу сфер впли

ву після війни. Польська сторона (як і еміграційний, так і прокомуністичний
уряди) не стала повноцінним суб'єктом, а об'єктом дипломатичної боротьби,
тому її пропозиції практично не бралися до уваги. Однак, якщо враховувати

той факт, що польський еміграційний уряд відстоював необхідність довоєн
ного статусу-кво, а на польсько-українському прикордонні тривав міжнаціо
нальний конфлікт, то переселення українців з окреслених теренів до УРСР
могло б остаточно вирішити українське питання. Політика кожного із союз

ників будувалася із врахування насамперед власних інтересів, які маскували

ся за ширмою публічних заяв про демократію, захисту певних етносів. Якщо
розглядати проблему депортації українців та поляків з прикордонних теренів
у дещо ширшому європейському контексті, то таку практику активно засто
совували протягом першої половини ХХ ст. Водночас переселення населен

ня стала остаточним засобом для руйнування колишнього річпосполитського
простору, сприяло утворенню одно національної держави, і уникненню в май

бутньому міжнаціональних конфліктів.

· Pavliv Julia (Yulia)
The political and legal reasons of deportations from the Ukrainian-Polish
borderline in 1944-1951. The view ofthe historian.
Problem of possible deportation of population in the context of question of
borders after The Second World War are considered. The Allies' diplomatic fighting
for this issue, in particular the systematic роІісу ofthe Soviet Union on the establishment of the Polish-Soviet border is demonstrated.The main side/stand on the
interpretation and \ega\ eva\uation ofthe operation "Vistula" are em~hasized
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ВАЖКИХ ПОДІЙ МИНУЛОГО НА
ПРИКЛАДІ ВИСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ЗАХІДНИХ ЕТНІЧНИХ
ТЕРИТОРІЙ У 1944-1946 РР.
У статті розглянуто теоретичні засади формування історичної пам 'я
ті на прикладі виселення українців із Польщі у

1944-1946 років.

Окреслено

методи популяризації; що застосовуються Українським інститутом націо
нальної пам 'ятідля поширення окресленої теми.

Ключові слова: гуманітарний простір, історична пам 'ять, національна
пам 'ять, популяризація, українці, Польща, УРСР, виселення.

Popularization of the dif.ficult events of the past Ьу the example of eviction
of Ukrainians of western ethnic territories іп 1944-1946.
The article deals with the theoretical foundations ofthe formation ofhistorical
remembrance оп the example of the eviction of Ukrainians from Poland іп 19441946. The methods of popularization used Ьу the Ukrainian Institute of National
Remembrancefor the distribution ofthe selected topic have Ьееп evaluated.
Кеу words: humanitarian space,
historical remembrance,
remembrance, popularization, Ukrainians, Poland, USSR, eviction.

national

Нині наша країна переживає вкрай непрості часи, бо стикнулася із таки
ми гострими викликами, як військово-інформаційна агресія, загроза територі

альної цілісності та суверенітету-:-Теперішні події в Україні актуалізували необхідність нашого духовного
єднання навколо усвідомлення зовнішньої загрози, готовності захищати бать

ківщину, розбудовувати власну державу. Огже сміливо можна сказати: гума
нітарний простір

-

простір безпеки, яка напряму залежить від того.наскільки

цей простір цілісний. Цілісність гуманітарного простору країни

-

це перева

жання зв'язків між компонентами системи над зовнішніми впливами на неї.
Чи можна такого досягнути в українському суспільстві, яке дуже строкате

в багатьох вимірах. В етнічному, бо в Україні мешкає понад
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етносів. В

регіональному, бо різні регіони нашої держави мали різний історичний досвід.

У релігійно-конфесійному плані український культурний простір є мозаїкою,
представленою християнством (православними, католиками, протестантами),
юдаїзмом, буддизмом та ісламом.
Разом із тим підстави для соціальної і культурної цілісності є. Як свідчать

результати

минулорічного

соціологічного

опитування

Центру

Разумкова

"Ідентичність громадян України", в Україні переважає загальногромадянська
ідентичність.

95 %

опитаних абсолютно або скоріше згодні з судженням "Я

вважаю себе громадянином України" (для порівняння

трохи більше

40 %) [1,

с.

- 2016

року таких було

161-162].

В Україні закладено потужний потенціал для формування єдності нації.
Він має стати вагомим чинником у згуртуванні громади для протистояння

зовнішньому ворогові та подолання внутрішніх проблем,

облаштування

суспільного життя як цілісного соціально-культурного організму, формування
національної ідентичності.
В основі ідентичності

-

спільні цінності

-

це відносно стійке, соціально

обумовлене вибіркове ставлення людини до матеріальних і духовних благ.
Система національних цінностей

-

знання і повага до історії, національної

культури, території, усвідомлення особливих рис, інтересів, прагнень, цілей,
ідеалів, потреб -утворює духовне ядро національної ідентичності як визнання
народом самого себе.

Спадковість

цінностей

і

сталої

інформації

забезпечує

соціш~ьно

історична пам'ять. Вона притаманна кожній спільноті. Ця пам'ять нації
зберігає приємні моменти історичного досвіду (цінності, що стали в певний

час виграшними) і, навпаки, викреслює, "забуває" події, явища, ідеали, що не
отримали позитивного розвитку.Соціально-історична пам'ять є компонентом
самосвідомостіетнонаціональної спільноти.
Уразі, якщо пам'ять не була травмованою, вона функціонує як механізм,
що автоматично фільтрує інформацію та шукає варіанти виходу з тієї чи іншої
ситуації. Так загальнонаціональні історичні події, які відбулися на території
держави та закарбувалися в пам'яті багатьох поколінь, стають об'єднуючим
чинником нації. Зі спільного розуміння минулого виростає й спільна проекція

майбутнього, наче уформулі: "Немає пам'яті - немає ідентичності. Немає
ідентичності - немає нації".
Пам' ять неодмінно пов' язана з історією. Вона переосмислює минулі події
та досвід і конструює індивідуальну чи колективну ідентичність. Колективна
історична пам 'ять об'єднує покоління міфами, традиціями, віруваннями,

уявленнями про минуле[2, с.

25-29].

Це спрощене сприйняттям минулого

членами соціальної спільноти[З].Змістом пам'яті є не об'єктивна інформація
про події минулого, а його певний образ, суб'єктивне уявлення та оцінка.
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«Людська пам 'ять не сягає глибше трьох поколінь, тож ідеться
про вигаданий образ минулого

-

певне "колективне переживання", яке

згуртовує спільноту в цілісну одиницю завдяки спільним "спогадам"
про нібито єдиного предка, про спільно освоєну/здобуту терипюрію, про
спільно пережиті успіхи й невдачі тощо»

{4,

с.

34].
Натш~я Яковенко

Елементами історичної пам'яті є історичні знання, мова, традиції, обря

ди та звичаї, цінності, символи, усна народна творчість і соціально-історичні
образи. Вони формуються і транслюються через систему освіти, мистецтво,
мас-медіа, комеморативні практики, установлення пам'ятних знаків, назви ву
лиць, "місця пам'яті", туристичні маршрути та ін.[5, с.

204].

Пам'ять, здатну мобілізувати та консолідувати велику кількість людей,
викликати у них почуття спільної мети, називають національною. Це - збере

жена нацією сукупність знань, уявлень і ціннісних оцінок тих подій минулого,
які справили вирішальний вплив на її становлення, самоідентифікацію, дер
жавотворчі та цивілізаційні досягнення та спрямовуються як найбільш значу
щі для його самозбереження та конструктивного перспективного розвитку[6,
с.

291].

Вона забезпечує стабільність нації, її функціонування.

Встановлення зв' язку між минулим і сьогоденням дає відчуття спільних
коренів і спільного майбутнього. Національна пам'ять завжди несе на собі
відбиток ідеологізації та моральних оцінок[7, с.

15].

Цьому сприяє освіта,

мова, культурні індустрії, святкування визначних дат, вшанування героїв і
СИМВОЛІВ.

ХХ століття асоціюється у пам'яті людства з двома світовими війнами
й безпрецедентними за жорстокістю експериментами тоталітарних режимів.
Природною реакцією на них стали меморіали й обеліски, літературні й
мистецькі "реквієми", відпрацьовані "ритуали пам'яті". Так у різноманітних

формах засуджуються насильство і масові вбивства,

щоб запобігти їх

повторенню у майбутньому.
До

1991

року на історію України українці дивилися російськими очима.

Централізація і великодержавність у культурно-освітній царині забороняли

--

визнавати окремий від російського український історичний щюцес. Проблема
"Україна як політична одиниця" перебувала під цензурною забороною, було

підставою для кримінального переслідування. Все незалежницьке діставало
тавро "українського буржуазного націоналізму", замовчувалося або перекру
чувалося. Фальшування української історії мало на меті виховати радянську
людину в "малоросіГ', яка сповідувала б російсько-імперські цінності й кому

ністичний тоталітаризм.
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«...Найваж:ливіше
тя

враження від історичного процесу ХХ століт

злом історичної украінської традиціі: Зв 'язок часів перервався. Ба

-

гато рис нашого часу не випливають із попередньої культури українсько
го народу. Вони не гомогенні»[В, с.

5/.
Сергій Білокінь

Тож,

аби

подолати

посттравматичний синдром

української національної

пам' яті, необхідна цілеспрямована державна політика.
Предмет політики пом'яті є подвійним: з одного боку

-

конструювання

певної суспільної єдиної пам' яті як системи колективних знань про минуле, а

з іншого-цілеспрямований вплив на індивідуальну пам'ять кожного громадя
нина. Реалізувати державну політику відновлення і збереження національної

пам'яті покладено на Український інстюут національної пам'яті.Важливим у
його діяльності є:

-

акцентування на незмінності спільноти при наявності як позитивних,

так і негативних аспектів;

-

вибіркова орієнтація на виокремлення в минулому моральних прикла

дів для реалізації їх у сучасному житті;

- концентрація навколо тих складових минулого, які найлегше піддають
ся міфологізації, а, можливо, й архетипізації, наприклад, історичні особи, ко
трі можуть стати героями нації, або знакові речі, що можуть перетворитись на
її символи;

-

"конструювання" сучасного таким чином, щоб обrрунтувати окреміш

ність і цілісність національної спільноти.
Ключовим елементом державної політики у справі відновлення і збере
ження національної пам'яті є подолання наслідків тоталітаризму. Цей процес

повинен полягати у широкому інформуванні громадян щодо злочинних діянь
тоталітарних режимів на нашій землі, численних порушень прав людини, ма

сових убивств, депортацій, переслідування з етнічних, національних, класо
вих, релігійних, політичних та інших мотивів.

Основою відновлення національної пам'яті є наукові історичні до
слідження, а фундаментом державної політики

.-

популяризація правди про

складні або звитяжні сторінки минулого нашої ~ржави. Правда має поширю

ватися різними методами для різних категорій населення

-

для учнів, вчителів

і викладачів, бібліотекарів і військових, журналістів і діячів культури, а голов
не

-

пересічного українця.
Тема виселення українців із Польщі у

1944-1946

роках є частиною на

шої історії. Але, на жаль, ця сторінка малознана. Навіть історики плутають
ці процеси з операцією «Вісла». Воно і не дивно, адже донедавна цю тему не
вивчали в школах, про неї не чули військовослужбовці. Що вже казати про

пересічних українців. Станом на сьогодні маємо обмежене коло науковців-іс
ториків, які цільово займаються проблемою виселення.
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Український інститут національної пам'яті приділяє багато уваги висвіт
ленню злочинів комуністичного режиму, вчинених проти українства. Розкрит
тя правди на державному рівні відбувається різними шляхами. Популяризація

складних сторінок минулого спрямована на попередження подібних злочинів
у майбутньому. Не залишилася без уваги й тема виселення етнічних українців
із Польщі до УРСР у

1944-1946 роках.

Для шкільництва. Завдяки нашим зусиллям, у

2016

році вперше в

історії незалежної України ці події увійшли в шкільні навчальні програми

[9, с. 21]. Для 11 класів у розділі 1 «Перші повоєнні роки» процес депортації
окреслено таким чином: «Обмін населенням між Польщею й УРСР. Масові

депортації ( 1944-1946 рр.). Операції "Вісла" і "Захід"». У наступному· році
(2019) Міністерство освіти і науки України оголошуватиме конкурс на шкіль
ні підручники для 11 класу. Відповідно до програми, туди неодмінно увійде ця
тема. Тож діти нарешті дізнаються про трагедію українства Польщі.

Крім того, не чекаючи нових підручників, ми розпочали інформування
учнів і вчителів із цього питання. Так, наприкінці

2017

року Інститут під

готував набір інтерактивних карток"Україна в роки Другої світової війни

(1939-1945)" [10,

с.

70-71]

та розіслав у школи України. Серед багатьох тем,

які висвітлені в проекті, окрема

-

«Виселення українців із Польщі». Картки

супроводжуються зображенням, текстом (історична довідка), цитатами, витя

гами з документів, інтерактивними елементами. Набір можна застосовувати в

освітньому просторі як у друкованому вигляді, так і як електроні презентації,
додатки,узагальнення.

Яке змістове наповнення тематичних карток? Зокрема йдеться про те, що
для встановлення радянсько-польського кордону й усунення територіальних

суперечок

9 вересня 1944 року Польський Комітет Національного Визволення

й УРСР підписали Договір про обмін населенням і створили відповідні орга
ни. Через військові дії, небажання людей виїжджати, антибільшовицьку про
паганду, а також діяльність УПА, виселення затягнулося на

2 роки.

За цей час

переселення змінилося від умовно добровільного до примусового, а методи

-

від умовлянь до катувань і вбивств. Депортація українців із Польщі охопи

ла територію Лемківщин~-, Надсяння, Підляшшя та Холмщини. У

1944-1946

роках примусово переміётили понад 480 тисячукраїнців. Вигнанці втратили
майже все майно. Була знищена культура цілих етнографічних груп.
Вже понад три роки надсилаються методичні рекомендації для шкіл че
рез Міністерство освіти і науки України до Дня пам'яті та примирення та Дня

перемоги. Одним із аспектів, що висвітлюється в них - виселення українців із
Польщі до УРСР

[11].

Для бібліотекарів, діячів культури та військовослужбовців. Щорічно

до Дня пам' яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні Український

інститут

національної пам'яті
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надсилає

інформаційні

матеріали до відзначення цих дат у профільних закладах. Тематика, що
охоплює Другу світову війну, включає виселення українців із Польщі.
Що пропонує УІНП до 75-річчя від початку виселення українців із

Польщі?
Поскільки Інститут є центральним органом виконавчої влади, тоу своїй

діяльності керується нормативними актами. Тож для того, аби він зміг реалі
зувати будь-який тематичний проект до днів пам'яті або ювілеїв, потрібні пра

вові підстави - закони України, укази Президента, постанови, розпорядження
··та доручення. Серед них - щорічна Постанова Верховної Ради України «Про
відзначення пам'ятних дат і ювілеїв», пропозиції до якої_нмсилає Інститут. У

2019 році 9 вересня виповнюється 75

років від початку виселення українсько

го етнічного населення з Польщі до УРСР. Тому цю дату неодмінно буде вмі
щено у проект Постанови Верховної Ради України, аби у наступному році на
державному рівні країна могла вшанувати пам'ять тих, кого зачепила радян

ська репресивна машина. Для комплексного висвітлення процесів виселення
на тлі інших депортацій ХХ століття планується реалізувати виставковий те
матичний проект.

Цьогоріч Інститут започаткував новий популярний формат із висвітлен
ня складних сторінок історії нашої країни

1946

-

відеолекції. Аби про події

1944-

років дізналася якнайширша аудиторія, планується випустити окрему

відеолекцію, присвячену цим подіям.
Жодна інформаційна кампанія не обходиться без публікацій у популяр
них Інтернет-виданнях. Безперечно,

75

річниця виселення українців не стане

виключенням. Паралельно з цим відбуватиметься моніторинг змісту проектів
підручників з історії України для учнів

11

класів на наявність і достовірність

відповідної інформації.

Виселення українців із Польщі є одним зі злочинів радянської влади.
Для широкої популяризації цієї теми необхідна комплексна співпраця органів
влади, наукових установ і громадського сектору. Різнобічне поширення прав
дивої історичної інформації сприятиме спростуванню міфів і стереотипів у
суспільстві та відновленню національної пам'яті.
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«ОХОРОНИТИ ВЩ ЗАБУТТЯ»: АКЦІЯ «ВІСЛА»

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ
ЛЕМКІВ
Стаття присвячена дослідженню діяльності представників лемківської

діаспори в США та Канаді з інформування громадськості західних держав
про геноцидний характер акції «Вісла». Досліджено різноманітні аспекти цієї

роботи: виготовлення та поширення інформаційних матеріалів, популяризація
українського бачення «Вісли» на шпальтах української та західної періодики,
пікетування дипломатичних представництв країн-організаторів масового ви

гнання лемків з рідних земель. У підсумку вказано на важливість цих заходів
для привернення загальної уваги до трагедії українців Закерзоння.
Ключові слова: лемки, акція «Вісла», геноцид, народна дипломатія,
польсько-українські взаємини.

Відзначення 70-ліття трагедії української меншини у Польщі протягом
останнього часу вкотре привернуло увагу широких кіл громадськості та пред

ставників експертного середовища до цієї трагічної сторінки українсько-поль
ських взаємин. При цьому особливої актуальності набуває історіографічний

аспект проблеми - з'ясування• спроб лемківської спільноти поширювати у
вільному світі правдиву інформацію про Голгофу українців Закерзоння. Осо

бливо важливо це було в період 1940-80-х років, коли за відсутності україн
ської державності західні мас-медіа зазвичай тиражували агресивно нав'я
зувану польською та радЯнською пропагандою викривлену інформацію про
нібито добровільний та безконфліктний характер «переселення» лемків з їх

ніх етнічних земе.іІь. В таких умовах нерівної (з огляду на фінансові на орга
нізаційні можливості) інформаційної війни, лемківські товариства на амери

канському континенті першими розпочали планомірну акцію інформування
громадськості західних країн про дійсний стан справ на Закерзонні. На жаль,
цей аспект лемкознавчої історіографії надалі залишається практично недослі
дженим.

Як відомо, проведення акції «Вісла» супроводжувалося потужною про

пагандистською кампанією, розгорнутою польськими та радЯнськими кому
ністичними режимами, котрі намагалися rвалтовно проведену ними етнічну
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чистку показати як акт «добровільного» переселення лемків. Утім, небачена у
повоєнній Європі жорстокість, з якою була реалізована акція «Вісла», завдяки

налагодженій комунікації польських лемків зі своїми земляками на Заході, до
волі швидко стала відома у західному світі. Найбільш організовані лемківські
громади в США та Канаді, обурені цинічністю комуністичної пропаганди, ви

рішили всіляко їй протидіяти. Доволі оперативно, з центром у Нью-Йорку,
було створено «Комітет проти масового вигнання», котрий тісно взаємодіяв
з іншими українськими організаціями в діаспорі, насамперед, з Українським
конгресовим комітетом Америки. Відзначимо, що крім лідерів лемківських
організацій у діаспорі, до Комітету також належали видатні постаті амери

канського політикуму та громадського життя: письменник і публіцист Крісто
фер Еммет (очолював Комітет), редактори журналу

«America»

Дж. Ля Фардж

і У. Дж. Гіббоне, публіцисти й письменники У. Г. Чемберлін і Дороті Томпсон,
голова Американської соціалістичної партії Норман Томас та ін.
Першим кроком у напрямку донесення до світової громадськості прав
ди про акцію «Вісла» стала англомовна інформаційно-насичена книга автор

ства знаного громадського діяча та журналіста, доктора історії Володимира
Душника «Смерть і руїни на лінії Керзона», котра з'явилася вже нас~ного

1948

р.

[13].

У ній, на підставі численних свідчень очевидців, було пред

ставлено шокуючу уяву дійсну картину винищення корінного населення
лемківських теренів. Саме в праці В. Душника вперше було запропоновано

геноцидну оптику при характеристиці акції «Вісла». Відзначимо, що надалі
представники лемківських організацій, а згодом і всі українські дослідники,
утверджуватимуть саме таку інтерпретаційну модель у своїх подальших ін
формаційних кампаніях.
Книгу В. Душника було спрямовано до дипломатичних представництв

Польщі та СРСР, а також до редакцій найбільш впливових періодичних ви
дань США та Канади. Дякуючи таким діям, уже через рік після трагічних по
дій світ дізнався про дійсні обставини новітнього варварського винищення
автохтонного населення Лемківщини. Про зміст книги В. Душника поінфор
мували своїх читачів такі ключові на американському континенті видання, як

«Catholic Gerald» у Сент Люіс, бруклінський «Tablet», <!Catholic Sentinel» у
Портленді, детройтський «Michigan Catholic», «Monitor>> у Сан-Франциско,
рочестерський «Carrier-Joumal» [2].
Проведена лемками інформаційна кампанія 1948 р. довела ефективність
цілеспрямованих акцій по донесенню правди про лемківський геноцид до
світової громадськості. Тож лемківські організації в США та Канаді виріши

ли продовжувати роботу у цьому напрямку. Так, коли в 1979 р. у Нью-Йорку
було засновано журнал «Лемківщина», одним з головних його завдань було

визначено боротьбу «з ворожими польськими

[ ... ]

облудними ідеями»

-

себ

то намаганнями шовіністично налаштованої частини польського політикуму
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представити переселенські акції як природну відплату за діяльність на лем

ківських теренах підрозділів Української повстанської армії [З, с.

1].

Іншою

важливою метою видавці журналу вважали контрпропаганду, як необхід
ну реакцію на ідейні диверсії з боку польських політиків різних партій, що
об'єдналися у пориві «защіплювати почуття меншовартости серед української

молоді і підсичувати традиційну польську погорду і ненависть до всього що
українське», тим самим профануючи трагедію лемківського геноциду [З, с.

1].

Для поглиблення інформаційної кампанії про геноцид українців Закер
зоння лемківські організації на американському континенті вирішили викори

стати 35-ліття акції «Вісла», котре припало на

1982

р. Визначаючи завдання

русинської спільноти на цей трагічний рік, Крайові управи лемків у США та

Канаді, серед іншого, звернулися «з гарячим закликом і проханням до всієї

української спільноти

включити в програму своєї праці теж відзначен

[ ... ]

ня 35-ої річниці насильного виселення лемків відповідними публікаціями та
репрезентаціями перед державними чинниками Канади, ЗСА та Польщі для
створення кращих умов нашим братам[ ... ]»

[7,

с.

22].

Річниця лемківської трагедії стала добрим приводом для деконструкції
багатьох міфів і стереотипів про акцію «Вісла», що були сформовані комуніс
тичною пропагандою та подекуди укорінювалися заангажованими мас-медіа

в суспільній свідомості населення західного світу. До таких найбільш спотво
рених польською пропагандою сюжетів акції «Вісла» належала теза про її від

платний характер. Йшлося про те, що не маючи можливості збройно подолати
опір УПА, польський комуністичний режим, вирішивши позбавити повстан
ський рух економічної бази, був нібито вимушений насильницьки переселити

українське населення Лемківщини на новоприєднані до Польщі колишні ні
мецькі землі (в термінах польської націоналістичної історіографії

Odzyskane»).

- «Ziemie

Вперше на спекулятивний характер такого пояснення звернув

увагу Іван Лико у спеціальній студії «Ще до питання

-

УПА і Лемківщина»,

опублікованій на шпальтах «Лемківщини».
Він цілком виправдано розпочав розгляд проблеми у тривалій історичній

rенезі, переконливо демонструючи, що польська влада у всі історичні періо
ди намагалася денаціоналізувати лемківський субетнос або за будь-яку ціну

витіснити його з природного ареалу розсел~ння. Це, слушно твердить автор,
викликало зрозумілий спротив українського населення, котре від давніх часів
стихійно організовувало загони захисників

[5,

с.

3-4].

В роки Другої світової

війни такими оборонцями краю стали воїни УПА. Тож правда полягає в тому,

що лише завдяки їхньому захисту місцеве населення не було винищене в роки
воєнного лихоліття зайдами різних кольорів. Підсумовуючи свої розважання,
автор твердить: «Польща

-

біла чи червона, аристократична, демократична

чи комуністична, аж до наших часів не зуміла вписатися в історію як добрий
сусід України. Бо сама назва політичного устрою не змінювала суті настанови
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поляків до українців у загальному, а зокрема до найбільше й найдовше по- -

неволеного їхнього лемківського племени. Насильне виселення всіх лемків і
українців інших частин Закерзоння було й залишилося особливо жорстоким
актом варварства»

[4,

с.

1].

Відзначимо, що обrрунтоване І. Лико бачення проблеми пов'язаності
повстанського руху та переселенських акцій надалі стало відправним для
української історіографії та широко пропагувалося у відповідній літературі.

Вповні виправдано було звернуто увагу на той переконливий факт, що задоку
ментовані плани поляків виселити українців Закерзоння є значно більш ранні

ми, аніж поява перших загонів УПА на лемківських теренах. ОсобJІ~І3~~.актив
ність повстанського руху на Закерзонні якраз і була спровокована rвалтовними
діями польських воєнних загонів, котрі, за взірцем фашистського режиму,
втілювали в життя плани «остаточного вирішення» присутності українців на
їхніх історичних землях.
Відзначення 35-ї річниці акції «Вісла» породило серед американських
лемків ініціативу організованих актів громадянського тиску на дипломатич

ні установи країн-винуватців лемківського геноциду, насамперед, соціаліс
тичної Польщі. Уперше про потребу таких акцій пікетування дипломатичних
представництв польської держави у вільному світі було сказано на П'ятому
звичайному загальному з'їзді Об'єднання лемків Канади

2 травня 1982 р.

Об

говорюючи змістове наповнення заходів, присвячених 35-літтю геноциду лем

ків, доповідачі, зокрема, вказали на потребу того, щоб «про варварські вчинки
«людової» Польщі говорити всьому культурному світові»

[10,

с.

24]. При

цьо

му одним із найбільш дієвих заходів було визначене пікетування дипломатич
них представництв країн, що ініціювали масові насильницькі переселенські

акції. Ця пропозиція знайшла відображення у резолюції, котру прийняв зга
даний з'їзд. У ній, серед іншого, йшлося: «Організувати протести перед бу

динками польської амбасади у Канаді для заманіфестування наших домагань
відносно направлення кривд заподіяних українцям у Польщі та признання їм
повних прав, якими користуються всі інші громадяни Польщі»

[9,

с.

25].

Реалізуючи згадане завдання, регіональні представництва Об'єднан
ня лемків у Канаді т11 США провели низку голосних пікетувань польських

амбасад, до висвітлення яких залучили українську громадськість та впливо
ві мас-медіа. Найбільш голосною акцією видалося пікетування канадськими
лемками польського дипломатичного представництва в Торонто

1982 р.

16

жовтня

В цей день під польською амбасадою зібралися як лемківські активі

сти, так і громадські діячі правозахисного руху країни, які тримали численні
транспаранти з відповідними події гаслами англійською та українською мо

вами: «Повна свобода українцям у Польщі!>>, «Польща для поляків

-

Лем

ківщина для лемків!», «Дайте лемкам повернутися додому!», «Перестаньте

переслідувати й кривдити наших бра.тів~ Іюльщі!». Громаду демонстрантів
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вкривали розгорнені синьо-жовті прапори. Далі присутні почали стихійно й

ритмічно скандувати ті гасла, що були виписані на транспарантах. Раз-у-раз
було чути оклики: «Ми хочемо волі для наших братів!»

-

«Хочете волі самі

-

дайте її другим!».

Акцію пікетування відкрив голова Об'єднання лемків Канади Степан

Баб'як, котрий у своїй промові наголосив на геноцидному характері вигнан
ня лемків зі своїх домівок і закликав державні органи комуністичної Поль
щі дотримуватися взятих на себе зобов'язань із захисту прав національних
меншин та надання їм повноти громадянських прав. Свою промову допові

дач завершив пророчим зверненням до поляків: «Кому _п9трібна наша взаємна
ненависть? Протріть очі, створіть умови для вільного життя всіх. Направте
заподіяні кривди, щоб наш народ міг забути й простити вам давні й теперішні

страждання! Гляньте тверезими очима на теперішню дійсність! Доти не буде
вільної Польщі, доки Україна буде в неволі!»

[6,

с. З].

Згодом на акції протесту висловилися й інші діячі як лемківського, так
і правозахисного руху, що вказували Польщі на її злочинні дії стосовно укра
їнської меншини держави. Найбільше присутнім сподобався виступ знаного
лідера лемківського руху доктора Валентина Мороза, котрий одразу пере

кладали англійською мовою. Доповідач, зокрема, підкреслив одвічний зв'я
зок лемків з Україною й говорив про важливість відзначення цієї трагічної
річниці зі всеукраїнського погляду. Він наголошував, що Україна ніколи не
забуде своїх кровних братів-лемків, ніколи не покине їх у важких змаганнях
за свободу. Промовець вимагав негайного знесення закону, який не дозволяє

поворотцям-лемкам купувати землю в їхніх власних давніх селах і домагався,
щоб культурно-освітню діяльність українців у Польщі перенесли з-під спе
цифічної «опіки» міністерства внутрішніх справ до юрисдикції відповідних

цивільних органів влади. Завершилося пікетування виконанням лемківських
пісень і національного гімну та переданням представникам дипломатичного

представництва Польщі в Торонто відповідних резолюцій лемківських орга
нізацій.

Завдяки організаційним ініціативам американських русинів, 1982-й рік
ввійшов.до історії лемкознавства багатьма меморіальними та академічними

заходамї'-~. На них звучали доповіді науковців та оповідання сучасників пере

селенських акцій, котрі одностайно закликали поглибити вивчення цієї траге
дії українства, щоб не дати шансу на її повторення у майбутньому.

Досвід організації широкої інформаційної кампанії з інформування гро
мадськості західних держав про геноцидну сутність переселенських акцій,
здобутий у

1982

р., було поглиблено через п'ять років, коли українці у віль

ному світі масово відзначали 40-ліття акції «Вісла». Зауважимо, що це було

найбільш масштабне вшанування пам'яті жертв геноциду українців Закер
зоння до здобуття Україною незалежності. До його підготовки лемки взялися
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заздалегідь. Так, ще в першому числі «Лемківщини» за
ковано редакційну стаrгю під характерною назвою

«40

1987

р. було опублі

літ тому ... », де місти

лося обrрунтування пріоритетів меморіального року. Вже в цій статті був на
ведений узагальнюючий погляд на трагедію повоєнного українства:
Сорок літ тому,

2

«1947 ...

роки після закінчення Другої світової війни увесь світ при

ходив до нормального життя. Не було суджено почати нове життя тільки тим

найдалі на захід висуненим віткам української землі

-

Лемківщині, Засянні та

Холмщині. Населення тих земель зазнало чи не найгіршого знищення за ос
танніх

700

літ свого існування. Союз СРСР, Польщі та Чехословаччини, про

тягом короткого часу перемінив цю квітучу країну на безлюдну пустиню»

с.

1]. З

[12,

огляду на сказане, наголошували організатори меморіальних заходів, в

сорокаліття трагедії українських земель Закерзоння, обов'язком закордонних
українців є: «не забути кривд нанесених нашим батькам, матер'ям, братам і
сестрам у тих жорстоких часах; ширити правду про ті терпіння нашого наро
ду серед інших народів світу, на місцях нашого поселення; нести моральну і
матеріальну поміч тим, які ще осталися живими на батьківській землі; дати їм

підтримку у їхній боротьбі за свої слушні права всіми можливими засобами;
допомогти їм, чи їх дітям вернутися на прадідівські землі, що з них їх насиль
но виселено»

[12,

с.

1].

Як і п'ять років перед тим, в контексті відзначення 40-ліття «Вісли», лем
ківські організації поставили перед собою завдання «в першу чергу розказати
світові про події

1947

і дальших років, та створити таку духовну атмосферу,

щоб дальші польські покоління знали, що ніщо не минається безкарно, що за

кожну заподіяну кривду

-

треба відповідати і що та відповідальність паде на

цілий нарід, якщо він завчасу не від сепарувався від злочинних елементів»
с.

2].

Тож протягом

1987

[ 11,

р. лемки, поряд із інформаційними кампаніями на

шпальтах української та західної періодики, знову вдавалися до акцій протес

ту під польськими амбасадами у Канаді та США, чим привертали увагу сві
тової громадськості не лише до самого факту новітнього геноциду українців
Закерзоння, але й до надалі безправного становища лемків у польській дер

жаві. Як і раніше, лемківські організації підготували англомовні інформаційні
брошури, котрі розіслали по дипломатичних установах багатьох країн світу та
до редакцій найбільш вііливових західних видань.
Згадані вище організовані лемками численні акції протягом 1980-х ро
ків, втім і громадського тиску на дипломатичні установи, врешті дали свої
результати: голосне обговорення повоєнної трагедії лемків співпало в часі з
демократичними перетвореннями у самій Польщі. Демократична опозиція

комуністичному режиму, об'єднана у лавах «Солідарності», визнала потребу
примирення поляків з національними меншинами, насамперед, з українською.
Першим кроком до такого примирення стало визнання злочинності подій

1947 року.

Польські інтелектуали почали відверто показувати насильницький
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характер переселенських акцій, покладаючи цілковиту вину на комуністичну

владу

[1]. Врешті, на своєму історичному засіданні З серпня 1990 р. польський

сейм засудив акцію «Вісла». В постанові було піддано засудженню принцип
колективної відповідальності, котрим керувався польський комуністичний ре
жим, виправдовуючи здійснюваний геноцид

[8].

Напередодні української не

залежності більшість польських інтелектуалів, захоплених ідеями міжнаціо
нального консенсусу Єжи Гедройця та паризької «Культури», визнали потребу
примирення з українською меншиною краю ціною визнання вини та щирого

вибачення.
Проведений аналіз переконливо демонструє визначну роль американ
ських лемків у поширенні правдивої інформації про акцію «Вісла» серед гро
мадськості країн вільного світу в 1940-80-х роках. Реалізовані ними численні
інформаційні акції, включно із заходами суспільного тиску на дипломатичні
представництва країн-організаторів лемківського геноциду, мали вагомим на
слідком визнання трагедії українців Закерзоння не лише західними урядами,
але й, зрештою, керівництвом самої Польщі, котра на зламі 1980-90-х років
поступово позбувалася важкої тоталітарної спадщини. Насамкінець відзна
чимо, що успішно апробована лемками практика організованого пікетування
дипломатичних представництв антиукраїнськи налаштованих країн, доводить

свою ефективність і сьогодні, коли наша держава протистоїть гібридній агре
сії не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі.
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Volodymyr Nakonechnyj.
То protect from oblivion: Operation «Wisla» in the information activities
of American Lemkos.
The article is devoted to the study ofthe activities ofthe representatives ofthe
Lemko Diaspora in the United States and Canada in inforrning the citizens of the
Westem states about the genocidal nature ofthe «Wisla» campaign. Various aspects
ofthis work have been investigated: the production and distribution ofinforrnational
materials, the popularization ofthe Ukrainian perception of «Wisla» on the pages
of Ukrainian and Westem periodicals, the picketing of diplomatic representations
of the countries that took part in this massive exodus of Lemkos from their native
lands. As а result, the importance of these events is pointed out in order to draw
general attention to the tragedy ofUkrainians of Zakerzonia.
Кеу words: lemkos, «Wisla» campaign, genocide, people's diplomacy,
Polish-Ukrainian relations.
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Яворів.):

ДЕПОРТАЦІЯ УКРАЇНЦШ НАДСЯННЯ В УРСР У
ОПОВІДНІЙ ТРАДИЦІЇ ЯВОРІВЩИНИ
З масиву оповідної традиції Яворівщини кінця ХХ

-

початку ХХІ сто

ліття виокремлено тематичну групу про польську депортацію українського
населення Правобережного Надсяння в УРСР (розповіді понад двох десятків
респондентів). Оповідачі

-

жіночої та чоловічої статі, на час депортації були

дітьми, підлітками, молодими людьми, повстанцями, за соціальним станом
селяни й інтелігенція, різної оповідної активності й майстерності. Простеже

но, як народно-епічна пам'ять відображає й осмислює

різні етапи, події й

моменти виселення з рідної землі. При цьому розглянуто ідейно-смислове й
психоемоційне наповнення розповідей, їхню фольклорну специфіку.
Ключові слова: депортації українців, українсько-польські стосунки,

оповідна традиція, Правобережне Надсяння, Яворівщина.
Розповіді, обрані для аналізу у представленій статті, взяті з широкого
контексту

нашого

об'ємного

фольклористичного

польового

дослідження

«Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців».
Цим проектом автор займається з

1996

р. і на сьогодні записав розповіді

понад п'яти сотень респондентів. Особлива наукова та духовно-культурна

його цінність полягає у тому, що у ньому дано якомога ширшу можливість
народові самому розповісти про свою всебічну участь, про свою роль у історії,
конкретніше -у найрізноманітніших подіях і проявах національно-визвольної
боротьби на Яворівщині у І половині

-

5ередині ХХ ст., подати свою власну

інтерпретацію й емоційно-психологічну оцінку цього відрізку історії.
Про концептуальні засади цієї праці, її методичну основу докладно

сказано у статтях «Народний літопис повстанської Яворівщини»
во від упорядника до тому

2» [16],

[ 15], та «Сло

а тут зазначимо лише головне. Майже усі

матеріали, за винятком кількох перших, зроблених зі слуху безпосередньо на
папір, зафіксовані на диктофон і згодом розшифровані самим автором на ос
нові етнолінгвістичної текстологічної моделі. Ця модель передбачає якомога

повніше збереження мовленнєвої автентичності оповідача, щоб таким чином
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цілісно представити не лише інформативну,_ але й психоемоційну, експресивну
складову народної епічної традиції як художнього явища

[1,

с.

226].

У нашому випадку Яворівщина взята як історико-етнографічний край го
ловно у межах колишнього, з часів польської окупації, Яворівського повіту, а

також за сучасним адміністративним поділом

-

Яворівський район Львівської

області. Згідно фольклористичного районування професора Романа Кирчіва
Яворівський повіт
встановленням у

- це Правобережне або Яворівське Надсяння [14, с. 7]. Із
1944 р. радянсько-польського кордону західна частина цього

повіту відійшла до Польщі. Саме розповіді про депортацїї українців із цієї

частини і є об'єктом нашого дослідження.
Лише один оповідач

-

колишній учасник збройного підпілля, якому піс

ля відбуття покарання у таборах вдалося здобути вищу освіту, подає певні
узагальнені відомості про депортацію. «В сорок п'ятому році почалося ви
селення, перше виселення українців по договору між УРСР і Польщею, хоч

Москва тим всім керувала. Відбувалося переселення всіх українців сюди, на
українські землі, в УРСР, а всіх поляків

-

до Польщі. Як виглядало виселення.

Приїхала переселенча комісія, ніби представники з польської сторони і пред
ставники з совєтської України. Переселенча комісія була

-

центр в Млинах, а

їхні відділи були по кожному селі. В кожне село приїхало польське військо і
заходило до хати. Так: підписуйтеся на виїзд»

[12].

Як бачимо, порівняно із пересічними науковими даними про депортацію

[13, с. 548-549]

ці відомості доволі стислі. І в їхній основі інформація, почерп

нута й осмислена у час безпосереднього виселення, хоча й не виключено, що

деякі елементи мають пізніше, книжне походження. З великою імовірністю
припускаємо, що оповідач й у пізніші часи, особливо в роки відновленої укра
їнської державності черпав про це інформацію з різних письмових публіцис
тичних чи наукових джерел і міг би узагальнено подати її тут значно більше.
Але тут її не бачимо, і в цьому є своя закономірність.

Адже оповідна традиція згідно своєї консервативної специфіки не надто
схильна включати в себе зовнішню, чужорідну їй за походженням і способом

викладу інформацію. Домінантною складовою для неї є розповіді про пере
жите самим оповідачем чи почуте від близьких осіб. Саме безпосередня роз

повідь в її художньо-образній психоемоційній формі в народному середовищі
від найдавніших часів вважається визначальною як на особистому, так і гро
мадсько-суспільному рівні цінністю. При цьому вона, розповідь, для її носіїв

і споживачів є найбільш достовірною, легкою для розуміння й зручною для
поширення субстанцією. Бо ж оповідна традиція

-

це органічне перманентне

духовне явище, що полягає у вербалізації цінного суспільного досвіду з його
подальшою синхронною й діахронною трансмісією, тобто серед сучасних і

майбутніх поколінь. На ранніх стадіях суспільного розвитку епічна традиція
була єдиною й універсальною формою духовно-культурного життя. Ще один
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чинник, що визначає її живучість і привабливість

-

це суб'єктність її носіїв.

Кожен оповідач -творча особистість. Навіть переказуючи почуте, робить це із
значною часткою особистої креативності. При цьому він перебуває у колі ува
ги слухачів, користується повагою а чи навіть славою. І чи не найважливіше сповнений естетичного задоволення від особистого творчого самовираження.

Ото ж, як вже було сказано вище, усі інші наявні у нас розповіді у своїй
сутності особисте безпосереднє відображення й осмислення конкретних
подій.
Багато уваги оповідна традиція приділяє питанню мотивації виселення.

Вказується, що на перших порах виселенча KOfl,fi.ci:Я. проводила агітацію за
добровільний переїзд на територію УРСР. Зазначено, що на це погоджувалися
лише окремі сім'ї. Розповідається, що в одному селі показово, як приклад
для інших, одним з перших зголосився чоловік комуністичних поглядів. При
цьому люди вважали, що його до цього кроку все таки змусило партійне

начальство. А ще,

що він не стільки хотів жити в радянській Україні, як

боявся бути знищеним місцевими повстанцями. Ще одна мотивація тих, хто
виїздив добровільно,

-

мовляв, перші, котрі приїдуть на нові місця, матимуть

можливість посісти кращі хати і господарства. Також серед добровільних
переселенців

було

немало таких, які

усвідомлювали

-

на тих, хто

не

погоджуватиметься виїздити сам, згодом можуть застосовувати жорстокі ре
пресії.

Проте в основній масі населення не хотіло з власної волі покидати свою
малу батьківщину. Причини цьому теж, очевидно, були різні. Однією з ваго
мих була необхідність підтримувати повстанські відділи й місцеве націона
лістичне підпілля. «Мої батьки лишилися там в Кобильниці, бо наші хлопці
казали: «Хто може, най ся лишає. Бо нам хто їсти дасть»

[8].

До цієї категорії

належало національно свідоме населення, передовсім ті, чиї рідні і близькі
були учасниками збройно боротьби. Певний вплив на рішення залишатися на
місці мала й відповідна агітація націоналістичного підпілля. «Ми самі вели

агітацію, що скоро вернуться ті, яких відвезли. йшла мова, що знову буде вій
на, вже в Туреччині там таке діялось. Ми діставали різні газети. Навіть амери
канс1,ку «Свободу» ми діставали. Польську пресу ми всю мали і читали. Ми

мусіли знати, що робиться в світі, ми мусіли то говорити людям. І була надія,
що буде війна» [12]. Оповідна традиція засвідчує, що ця агітація повстанців
мала певні успіхи, немало людей їй вірили, в Україні старалися шукати місце
якнайближче до кордону. «Шоби далеко не відселяти, на той час говорили:
«То так не буде, Америка прийде, а ми шоби ближче, назад будем ся вертав
там на своє»

[9].

Очевидно, була й ще одна вагома причина не переселятись, що її опові
дачі безпосередньо не вказують, але вона простежується в ширшому контексті

розповідей. Йдеться про консервативність традиційного селянського світогля-
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ду, міцна психоемоційна прив'язаність до рідної громади й місцевості, влас
ної хати й господарства, страх перед доленосними рішеннями й невідомими
подіями.
Центральне й найбільш об'ємне місце в оповідній традиції посідає те
матична група про репресії, що їх чинили стосовно українців різні польські
структури. При цьому прямо не зазначається, що робилися це саме і лише з
метою вигнати українців на радянську сторону, проте із ширшого контексту

випливає, що оповідачі асоціативно сприймали ці терористичні акції поляків
власне як непрямий, але дієвий примус до втечі на радянську сторону. Най
перше представлено жахливі ситуації, які змушені були пережити родичі опо

відачів, а чи вони самі. «Поляки все до тата приходили і ся чіпляли, але тато й

мама якось ся відмотували і якось так жили. Одного разу поляки навіть хоті
ли тата розстріляти. Я там не була, то сестра розказувала. Поляки не питали,
кого їм ся хтіло

-

взяли, завели там десь дальше і розстріляли і всьо, шо їм.

Прийшли, вибачте: «Курва ці маць, хцеш вільней України, то ми ці дами»[ ... ]
Прийшли поляки до нас, мого тата забрали і вели по дорозі і казали, що будеш
мав Україну. Тато вже думав, що його берут на розстріл. Але ні в хагі, ні на
подвіру його чогось не стріляли. І тоді сестра побігла до стрини, вони там на

Куті жили, і вона стала просити, стала просити, і якось його впустили. То не
один раз вони приходили, приходили багато разів»

[8].

Маємо досить об'ємну вражаючу розповідь про нічний напад боївки АК
на плебанію у селі Воля Заліська. Такою ж емоційно насиченою і панорамною

є розповідь про надзвичайно жорстоке масове мордування цивільної людно
сті у селах Кобильниця Руська й Кобильниця Волоська. Не менш трагічною
і жахливою була доля українських мешканців присілка Боблі села Липовець.
«Так зара від нас два кілометри були Лісові, а так кілометр може було так
зараз, називали Боблі. Вони жили так в лісі, троха під лісом там кілька хат. То
поляки напали там на них, тоди побили дев'ять фамілій. А шо- прив'язували

хлопів догори ногами до сосни, жінкам вочи повибирали, груди повідрізува
ли. Во так мучили. Скіру пасами різали з них. Воии не то, шоби були парти
зани чи помагали десь партизанам, просто за то, шо українці. Дев'ять родин.

То майже всіх, бо там не було досить номерів, може з десять Q}'ЛО, з дванайці.

А меж&мhьше» { ~
Ще одним видом польського терору, що мав змусити українців до висе

лення, були підпали як окремих господарств, так і цілих сіл. Так зокрема було
спалено село Василів Великий, що біля Белза. «І тоді в сорок четвертім році
наше село спалили. Церкву спалили і село згоріло, двіста з лишнім нумерів
села - і всьо спалили. Поляки і рускі спалили. Вони ся бояли дуже партизанки
української, думают, во тут будут ся ховаги, а як спалят село, то так вже нема
де ся сховати. Як село згоріло, нас тоди переселили сюда в Україну, село

Гамаліївка, коло Львова»

[11]. В тодішніх умовах при цілковитому несприянні
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...;

польських окупантів відбудувати повноцінні житлові і господарські споруди в
масштабах цілого великого села було фактично неможливо. Тому переселен
ня, при якому обіцяли забезпечити готовими господарствами, вважали най
більш оптимальним виходом із ситуації.

Ну і ще одним чинником, що мав змусити українців виїздити, були бру
тальні грабежі зі сторони поляків. «І вони, ті польські большевики, нападали

на село то і там грабували. І цивільні ті поляки перебиралися в войскову фор
му і рабували людей, всьо забирали. Хто має добрі коні
брали»

[7]. Подібних прикладів

-

забрали, корову

-

за

можна навести ще немало.

Із контексту наявних у нас розповідей випливає, що мордуванням укра
їнської людності, грабуванням і плюндруванням майна займалися польська

комуністична влада, націоналістичне підпілля а також маргінальний елемент

цивільного населення. Підмічається, що офіційні польські адміністративні й
правоохоронні структури не робили жодних зусиль для захисту життя й майна
виселенців від кримінальних елементів. В українців навіть виникало вражен
ня, що у ненависному бажанні вигнати їх з рідної землі поляки консолідува

лися попри різні політичні ідеї й моральні цінності. В таких жахливих обста
винах тотального терору для загальної маси українського населення не було

жодного іншого виходу врятуватися, як погодитися на виїзд в УРСР. «То наші

сюди добровільно їхали на Україну, добровільно писалися, бо там не було міс
ця безпечного. Бо я кажу, шо в Коровици дев'ять фамілій вирізали поляки,
люди ся баяли, виїжджали сами» [б].
Дізнаємось з оповідної традиції, що відділи УПА й боївки місцевого

підпілля чинйли певні бойові акції проти організаторів виселення. Розпові

дається зокрема про невдалу спробу атентату на голову переселенчої комісії,
що розміщувалася у селі Млини. З захопленням й емоційним піднесенням

розповідається про успішну засідку на енкавеесівців і гарнізон з Краківця

-

охорону переселенчих агітаторів. «Ми всі засіли над рікою в вербах таких, і
команда поближче підпустити їх. Вони так журавлем ішли оден за другим, ми

так підпускаєм їх, дивимся

-

вже на кладку вилізли. І тоді команда: «До зброї.

Вогонь! Вперед!» Крикнув хтось там: «Смерть комуні!» І ту-ту-ту-ту! Одні в

воду попадали, другі - там за річкою, ше не дійшли до кладки. Їх може було

п'ятдесяТh, може більше, то всіх ми їх там не знищили, повтікало багат'о. А
[2].

десь тринайцять чи чотирнайцять ми положили їх. Зброю позабирали»
Також йдеться про напади на відділи польського війська.

Доволі детальними й експресивно насиченими є розповіді про без
посередні

моменти

виселення.

Багаторазово

наголошується

на

монному, брутальному поводженні з людьми. «Якщо не хотів

безцере

-

нагай

ками лупили, поки не підписав. А хто був підозрілий, то взалі не було

ніякої розмови
особливість

-

-

йому давали фіри ... »

[12].

Підмічається ще одна гнітюча

дуже короткий час зібратись на виїзд. «І потому приїхали по-
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ляки: «За дві годині аби не було ні одної душі української в селі». Село об
ступили»

[7].

Коротко, але дуже суттєво змальовує ситуацію під час вивозу й

наступна розповідь. «А то впало в село, ті поляки, не даст нігде дихнути. Ви
возят. Кого влапіт - всіх вперед і всьо. Чи маєш шо, чи не маєш. Но ми на своє

подвір' я не заходили, ми зі свого подвір' я ніч о не взяли. Ми виїхали чисто так,
як та дитина ся народит»

[1 О].

Великою трагедією для переселенців було обмеження транспортних
можливостей для перевезення майна. Для багатьох не було змоги взяти з
собою навіть найнеобхідніше - продукти, побутові речі, худобу та ін. Без цього
людям на новому місці загрожував голод і нужда. «І якщо був підозрілий, то
давали одну фіру, і на одну фіру мав забрати все, що було на господарці. Як
було в нього, а тоді менше п'ятеро дітей в нікого не було, якщо мали малі діти,

якщо був хтось хорий, не міг іти і треба було вести - і що він міг взяти з собою.
Все лишив, вдома лишилося абсолютно все. Худобу тягнули за собою, худоба

ішла. А курей як візьмеш, а свиню як візьмеш, як вона не йде. А все збіжжя

-

то якраз було після жнив. Якраз жнива закінчились, збіжжя якраз звезли, а

решта таке ще всьо лишилося

-

там ячмені

-

то ше було не покошене. А бульба

вся лишилася, ніхто ще і не збирався копати. На полях все це залишилося їм

на поталу. Навіть таке як муки не можна було взяти, зерна
взяти»

-

ну скільки міг

[12].

Проблеми з транспортом могли бути наслідком безвідповідального й
байдужого ставлення організаторів до своїх обов'язків. Та водночас, як видно
із останньої розповіді, це було зумисне спланованим чинником влади для
покарання неугодних. По суті це було прихованою формою грабування, бо ж
усе, що не могли взяти з собою виселенці, забирали поляки. Про це є немало
згадок, як приклад: «А йдного коня поляки забрали, бо то був вогєр дуже такий

ладний, і корову поляки забрали»

[10].

Непоодинокими були випадки втрати майна, цинічне його плюндрування

польськими жовнірами під час переїзду до кордону. «По дорозі на Любачів ми
вступили до Млц~,,._ -'i'U везли без Мдини, без ту ріку. Там була дорога

зерном обсипана. Ага, коні не хочут тягнути

поляк підійшов, запхав ножик,

-

вже коні ліпше йдут, бо вже зерно на.земли. І то в~ьо там пропало, ті мішки, то

всьо. Всьо поляки поскидали, ножем поперерізували, і нічо нема» [10].
Не оминула оповідна традиція такого важливого питання як стосунки
українського

протистояння,

і

польського

що

почало

населення

під

розгорятися

час

ще

в

виселення.

роки

До

німецької

збройного

окупації,

українські і польські селяни жили здебільшого у злагоді та взаєморозумінні.
Для одних і других важливим було питання матеріального й морального
виживання, а найоптимальніше цьому сприяли мирні стосунки й взаємна

підтримка. Пізніше, в умовах міжнаціонального збройного конфлікту певна
частина, передовсім не надто політично заангажованого населення,.з одного і
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другого боку намагалися і далі підтримувати добросусідські взаємини. «Село
Змієвиська, там недалеко Великі Очі були. То казала чоловіка мама, шо там
ше такого дуже не було, такої ворожнечі, там ше були всі разом. Казала: «Хоч
ви поляк, я

українка, но там не було між нами ніякої різниці, не мордували,

-

не били нічо»

[5].

Маємо низку розповідей, як у момент виселення окремі цивільні поляки
надавали українцям у міру своїх можливостей різну підтримку й допомогу.
Найважливіше

-

старалися порятувати від переслідувань, арештів, побиття й

грабунку. «І він все до нас так прибігав, так як по-сусідськи приходив. І він
прийшов і каже до мого тата: «Захарко Іване,

-

-

каже,

-

Ви виїжджайте,

бо Вас ся збирают вже брати на постерунок. А як Вас возьмут,

-

-

каже,

каже,

-

то

Вам там здоровля відіймут. Ви ся збирайте і виїжджайте. Беріт на фіру всьо,
шо попало і,

-

каже,

-

їдьте».

[... ] «Бо я

вже,

-

каже,

-

не можу,

-

він теж був на

тім постерунку, каже, -я вже не можу Вас тілько захищати. Виїжджайте»

[4].

Інша розповідь засвідчує порядність польського інтелігента з Перемишля. «То
було зрана, а ввечір мама приходить до хати заплакана: «Марійка, Марійка,
шо то буде?!»

-

«Що сталося?» Професор Лєх на тій вулиці мешкає, то родина

ціла тих Жегожиків була. «Професор Лєх сказав мені, щоб ти вибиралася або
на Захід, або на Схід, бо пшиєжджа боювка з Варшави, і я ніц нє бенде мугл

помоц. Нєх цурка вибєра. Єжелі поєдзє на Захуд, то я єй дам папєжи» [З].
Зазначаються й факти допомоги українським переселенцям забрати з

собою майно. «Але потім, як тато приїхали, пшениця була закопана далеко в

поли. І поляки татови помогли викопати, і тато вже привезли. Вже кури порі
зали поляки нам, то вже нам нарихтували на дорогу»

[10].

Водночас з іншого боку розповідається, як польське населення постави

лося байдуже до нужденності українських виселенців. «Пішов до йдної хати вони там в хаті їдят, а я так з'їв би-м, бо голодний. «Нєма ніц, ідзь!»

-

до мене.

Я по-своєму до них говорив, вони вже знали, що то я з виселенців. І пішов до
другої хати

-

нічого, пішов до третьої

-

нічо. І вернув-ім ся»

[7].

Повідомляється також про виконання наказу теренової сітки спалити усі
будинки виселених українців. З болем у серці розповідає колишній повстанець,

як йому довелося палити рідну домів.ку.

Зазначено, що попри наполегіі'иві й жорстокі заходи польської влади
якась частина українського населення таки залишилася на рідній землі.
«Одних вивезли, а частина залишилася, всякими правдами і неправдами;
хтось якимось відкупом, хтось втік, кого не було вдома, хто ще якось. Частина
залишилася»

[12].

Розповідається, що єдиним напівлегальним, проте дуже дієвим чином
залишитись-було переписатись на поляка. Багатьом робилася така пропозиція,
але майже всі від неї відмовлялися

-

честь і гідність не дозволяла їм зрадити

свою націю. «То як ми їхали сюда на Україну, той мамин фамільянт прийшов
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і каже: «Вуйко, де Ви їдете. Запишіться на поляка і лишіться ту». А тато каже:
«Я є українець кість з кости і я на поляка ся не буду писав». Не хтіли ся писати
і поїхали сюда»

[6].

Оповідачі також зазначають, що у низці випадків депортація давала
можливість повстанцям легалізуватися. Наприклад, одного важко пораненого
повстанця в метушні швидкого збору і виїзду з села родичі непомітно поклали
на підводу, накрили соломою, завезли до потягу і далі через кордон, а в Укра

їні йому вдалось легалізуватися. Також на теренах України для легалізації
повстанців практикувалася фальсифікація довідок переселенців. Згадується,
що їх навіть можна було купити у Львові на базарі.

Із аналізу наших матеріалів робимо висновок, ЩО навіть.уЇ<інці ХХ- по
чатку ХХІ ст. в народному середовищі знання про польську депортацію укра

їнського населення в УРСР визначаються у першу чергу своєю фольклорною
природою. Усі вони майже виключно виводяться із епічної пам'яті

-

депорта

ція представляється як окремі, різні за змістом і формою конкретні моменти,
що їх люди особисто переживали й спостерігали. Отже у фольклорному пред
ставлені депортації первинним й по суті визначальним є безпосередній персо
нальний досвід у своєму індивідуальному вираженні. А далі усі ці конкретні
елементи, будучи зведені у систему колективної оповідної пам'яті, формують
певну, доволі широку й різнобічну, але у своїй тематичній єдності цілісну
епічну картину депортації як явища.
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in the narrative tradition of Yavorivshchyna

From the array ofthe narrative tradition ofYavoriv region at the end of the 20th
and the beginning of the 21 st century, а thematic group оп the Polish deportation
of the Ukrainian population of the Right-bank bank Nadsyany in the Ukrainian
SSR was identified (stories of more than two dozen respondents). Тhе storytellers
- women and men, at the time of deportation were children, adolescents, young
people, insurgents, Ьу the social status of peasants, workers, intellectuals, diverse
narrative activism and craftsmanship. It is traced how folk еріс memory refl.ects and
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comprehends various stages, events and moments of eviction from their native land.
ln this case, the ideological and semantic and psycho-emotional filling of stories,
their folklore specifics are considered.
Кеу words: deportations ofUkrainians, Ukrainian-Polish relations, narrative
tradition, Right-bank Nadsyany, Yavorivshchyna.
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ЗВЕРНЕННЯ ТА СКАРГИ УКРАЇНЦШ-ПЕРЕСЕЛЕНІ.J;Ш
НА ОДЕЩИНІ ДО ОРГАНШ ВЛАДИ ЯК ДЖЕРЕЛО

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРАВ
НАЦІОНАЛЬНИХ спmьнот

( ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВ

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У запропонованому до розгляду дослідженні зроблено спробу розглянути
звернення та скарги українців-переселенців із західноукраїнських територій,

що були передані Польській Народній Республіці, до органів влади у

1944-1946

рр. в Одеській області як джерело дослідження порушення прав людини та
прав національних спільнот

.

На наш погляд, цей вид документів (звернен

ня та скарги), що зберігаються у справах Державного архіву Одеської об
ласті розкривають перед нами важкий для дослідження за іншими видами
джерел аспект дослідження

порушення прав людини та прав національних

спільнот, зокрема питання господарського та соціального стану українців

переселенців, повсякденні побутові злидні, що спіткали людей на незнайомій
ім

території:

Цей

вид

джерел

дає можливість

дослідити

ставлення

радянської влади до переселенців, інколи за цими документами є можливість
реконструювати

жахливі

деталі

процесу

організації

переселення

та

розташування переселенців на нових територіях, зокрема порушенн:] і:Х прав
на житло, працевлаштування та інші.

Ключові слова: переселенці, переселення, депортація, українці, УРСР,
Польща.
Депортації та переселення в

1944-1951

рр. є одним з ретельно сплано

ваних злочинів радянського режиму щодо етнічних українців. Напередодні
75-ої річниці від часу підписання Угоди між Українською РСР та Польським
Комітетом Національного Визволення, що стало початком масових депорта

цій українців з їх етнічної території мусимо визнати, що цей злочин проти
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етнічних українців, що супроводжувався застосуванням методів державного
терору, з брутальним порушенням прав людини та нації, цинічним нехтуван

ням принципів справедливості на сьогодні, нажаль ще є недостатньо усвідом
лений як науковцями, так і широкою громадськістю. Примусове виселення

українців з їхніх етнічних· земель у сЮІаді Польської Народної Республіки

-

Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, а також
з територій колишніх Дрогобицької та Львівської областей у

1944--1951

рр. є

однією з найтрагічніших сторінок у новітній історії України.
Під час депортації українців у найбрутальніший спосіб порушувалися
основоположні права людини та права національної спільноти, тому ця сто
рінка з історії є трагедією не лише України, але й всього людства.

Метою нашого дослідження є спроба висвітлення цих трагічних проце
сів під час депортації на південь, зокрема до Одеської області, яка історично
стала малою батьківщиною різних етнічних груп. Внаслідок депортацій до

регіональної культури разом з переселенцями були привнесені соціокультурні
особливості таких історико-географічних областей як Надсяння, Холмщина,
Підляшшя та Лемківщина. Також окремого питання заслуговують досліджен
ня особливостей процесу влаштування, адаптації депортованих, та цинізму
працівників переселенських відділів в ставленні до переселенців і зокрема, ві
дображені в текстах-відповідях, скаргах та зверненнях. Саме цей вид джерел,

що зберігаються в Державному архіві Одеської області є основним для на

писання даного матеріалу. Серед фундаментальних досліджень особливостей
цих подій на півдні за зазначеною темою в першу чергу необхідно виділити

монографію І.І. Ніточко
переселення

1951

[9]

«Остання депортація

:

до 60-річчя примусового

року», що є першою працею присвяченою процесам пере

селення на Одещині. Але слід зазначити, що автор не ставив за мету розгля

нути процеси

1944~1947

рр. і тому вони висвітлені поверхово і розглянуті, як

предтеча процесам переселення

1951-1952

рр. Важливим є фундаментальне

дослідження є «Депортації. Західні землі України кінця 30-х
рр. Документи, матеріали, спогади: у трьох томах»

[1],

статистичні дані та розкриті загальні процеси переселення
аспекти процесу переселення територіях

YPQP,

-

початку 50-х

в якому представлені

1944-1947 рр. Різні

які були задіяні в українсько

му переселенському русі 1944-1946 рр. розглядали М. Алфьоров, Г. Боднар,
Ю. Боднарчук, О. Гаврилюк, Т. Гонтар, Р. Давидюк, Н. Данилиха, Р. Каба
чій, В. Кіцак, Т. Максимчук, М. Онуфрійчук, Т. Пронь, О. Савчук, Н. Шипік,

С. Ясинчак, М. Якименко тощо. Деякі аспекти адаптації переселенців були
предметом наукової уваги В.Кушніра

[7], окремі питання цих процесів на Оде
[4; 5; 6]

щині вже були висвітлені нами в низці публікацій.

Джерелами до запропонованої нами теми, виступають архівні справи
Державного архіву Одеської області фонду «Переписка по вопросам звакуации
и расселения украинского и польского населения в Одесской области

.,
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1946 г.»,

«Доклад по обследованию районов области

1945

г., о трудовом и бьповом

устройстве

СМ

УССР

переселенцев»,

«Переписка

устройстве переселенцев из Польши

с

1947

о

хозяйственном

г.», «Переписка с СМ УССР и

указаннь1ми районами районами о хозяйственньм устройстве переселенцев из

Польши

1945-1946 гг.», «Переписка с районами области по вопросам бьпового
1946», «Переписка по вопросам переселення
бьпового устройства переселенцев 1946 г.», «М.rгериаль1 к информации СМ
УССР хозяйственном устройстве переселенцев из Польши за VII, VIII, ІХ
1946 г.» тощо. За листами українців-переселенців до органів влади Одеської

устройства переселенцев и др.

області ми зробимо спробу визначення проблем та питань, що представлені ..
у цих джерелах. Це дасть нам можливість розглянути процес переселення не
тільки з боку офіційних урядових джерел, але й через листи самих переселен
ців, які оригіналами представлені у справах.
Поширеною темою у «Зверненнях» українців-переселенців є поселення у
колишніхнімецькихколоніях,населенняякихбулодепортованозазвинувачення
у співпраці із нацистськими окупантами

[15]

і чиї хати залишилися у досить

доброму стані. Питання німецьких колоній тісно пов' язане із проблемою
наявності побудованого чи відновленого житла для переселенців. Так, в одній
із таких справ громадянин Кубеляк І.Д., переселенець з Польщі, звернувся із

«Зверненням», «переселити його до однієї з колишніх німецьких колоній, де
пустують домівки», оскільки його виселяли з місця тимчасового проживання
на подвір'я. На це звернення була наступна відповідь «Отдела по делам
переселенцев Одесского исполнительного комитета»: «гражданин Кубеляк

И.Д. в жилье не нуждается»

[10,

арк.

5-11].

На прохання проживати спільно

з односельчанами та членами родини найчастіше у відповідь отримували

відмову, за приклад наведемо «Звернення» Степанчука Євгена Йосиповича, з
проханням про переїзд в колішню німецьку колонію «Ліндіндорф», оскільки
там вже проживали односільчани позивача

[10, арк. 47], відповідь завідуючого

сектором переселення тов. М. Черепахіна була такою: «Просьба раз-ьяснить
переселенцам, что свободнь1х немецких колоний нет, дома им будут строить

на основе постановления СНК УССР и ЦК КПБУ от 28.04.1945 г.» [10, арк.
35]. Але разом із тим, лист перt;селенця Степанчука Є.Й. дійшов до Києва

і отримав відповідь заступника _,начальника Управління в справах евакуації
і розселення українського і польського населення тов. Русецького

:

«Если

имеются свободнь1е дома в бь1вших колониях, необходимо удовлетворить
просьбу переселенцев»

[10,

арк.

36].

Аналогічне «Прохання»

: «Переселенць1

с. Котовка, Кодь1мского района, просят их переселить в немецкую колонию,

так как в р~йоне их нет, а дома стоить начнут только после посевной ... »
арк.

159].

[10,

Тут доречно навести ще один лист відповіді завідуючого сектором

переселення тов. Черепахіна

: « ...

На основании указа Правительства, вся

кого рода переселения и поездки в настоящее время запрещеньz. Лица перее-
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хавшие без разрешения будут принудительно возвращаться ... »

[10,

арк.

490].
1946 р.
області [13,

Для розуміння процесу відновлення та будівництва: за перше півріччя

було збудовано
арк.

8 домів з 3098 запланованих та 166 відновлено

по

56].
Наступна категорія листів направлена на возз'єднання родини. По даній

категорії необхідно зазначити, що процес переселення носив стихійний
характер і

поширеним

жахливим явищем

було розділення

і

розвезення

родини по різних областях або якщо чоловік перебував на військовій службі
у РСЧА і не знав про переселення родини тощо. Про такі випадки свідчать
листи переселенців

:

громадянка Вах Ольга Петрівна _п~р_еселена з Польщі,

звернулася із проханням допомогти її чоловіку переїхати до Песчанського
району до неї та родини

[10,

арк.

12].

На це прохання відповідь була

позитивною. Натомість на «Заяву» Собірної Марії

: «Прошу

оказать помощь

по обеспечению, как семье военнослужащего КА и разрешить переехать в

области Западной Украинь1 УССР ... »
мано

:

[10,

арк.

108],

у відповідь було отри

«відмовити». Є також категорія «Звернень» родин військовослужбов

ців РСЧА, про переїзд у Волинську область до родичів, але переважно вони

отримували відмову

[10,

арк.

301].

В архівних справах також є «Прохання»

переселенця Погонайбо А.Д. про переселення дом. Миколаїв, в якому прожи
вають родичі, серед причин переселення він вказав наступні

: «В

селе куда нас

переселили, отсутствует школа, плохие климатические условия вьвьшающие

болезнь у детей». Але цинічні радянські чиноВН!'fКИ у відповідь на «проханні»

написали: «Отказано, нет оснований для пер.еселения» [10, арк. 43-44].
В листах переселенців болючим також було питання умов проживання
та оточуючого середовища.

Єдиним

баченням

вирішення

проблеми для

переселенців було тільки переселення їх у західноукраїнські області, де
клімат та середа була їм близькою, що й підтверджено наведеними нижче

прикладами. Від переселенців Люблінської області

:

«Нас переселили на

станцию Буяль1к, домов нет, лесов и водь1 нет, условий нет, климат плохой,

дети болеют ... Комиссия по переселенню обещала свободу вЬІбора ... Просим
переселить в Ровенскую область ... », цей лист підписали члени семи родин

переселенців [1 О, арк. 49]. Аналогічне «Звернення»: «Нас поселили на станции
Кремидовка, клим ат плохой, условий для жизни нет ... Просим переселить нас
в Вольшскую область ... », цей лист підписали 14 родин [10, арк. 50]. Серед
цих «Заяв» є такі, що написані на ім'я відомих посадових осіб СРСР, як то
Михайло Іванович Калінін. Три родини переселенців, звертались з проханням
розібратися, чому їх замість обіцяного селища Велика Акаржа, поселили на

станцію Колосівка, в якій відсутні умови для проживання

[10;

арк.

61].

За

приклад можемо навести «Скаргу» на відповідну проблему, написану на ім'я
першого секретаря КПбУ УРСР Микити Хрущова, в якому декілька родин

переселенців скаржаться на «не устройство, отсутствие условий и жилья на
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переселенной территории ... »

[1 О, арк. 224]. Також нами знайдений лист на ім' я

маршала Клімента Ворошилова, від переселенців з Одеської області, Ленчука
Івана М., Ленчука Івана А. та Чарноти Георгія з «Проханням» допомогли
переселитися в західноукраїнські області

[1 О, арк. 320-322]. Аналогічний лист
: « ... Переселен с семьей из Холма,

Кельнича Антона на ім' я Микити Хрущова

поселен в Березовскомрайоне. На работу трудоустроен в Котовск, от дома

340 км,

дома не появляюсь, жена с детьми сама, дочка болеет. В переезде в

Западную Украину в г. Ровно отказано, в перемещении семьи в Котовск отказано ... »

[10,

арк.

343-343].

Під час дослідження листів по вище. вказаному питанню, найбільше
«Скарг», «Звернень», «Прохань» щодо переселення до областей західної
України по Розділянському району Одеської області

[10, арк. 350-410].

Серед проблем переселенців в їх листах до органів влади зустрічаються

взаємовідносини із місцевим населенням. «Прохання»

26 родин переселен
: « ... поступают угрозь1 и
оскорбления от местнь1х жителей, обзьшают «поляками» ... МЬІ сюда пересе
лялись в надежде спастись от польско-фашистских банд ... » [10, арк. 262]. Або
ців, про дозвіл їм виїхати в західноукраїнські землі

«Скарга» переселенців селища Воромсово, Березовського району «про грубе

відношення та образи місцевої влади до переселенців»
не ставлення показує наступна «Скарга»

:

[10, арк. 345]. Негатив

«Председатель колхоза «Шлях до

соціалізму», Цебриковского района за перевоз переселенцев со станции тре
бует плату, берет вино и водку»
та Володимира

:

[14,

арк.

32].

Чи наприклад у «скарзі» Берон

«В Польше нас назьшали «большевиками», преследовали, а

здесь другого слова не сль1шим кроме, как «поляк» ... »

[2,

арк.

128].

Поширеною за обсягом звернень до органів влади є проблема отриманням
матеріальної

допомоги

та

пільг

на

переселених

територіях.

Оскільки

брутально порушувались зобов'язання щодо виплати компенсацій. Про це
свідчить «Заява» Котляра Степана Мартиновича: «С

01.1945

г. переселенец

села Песчанка, Песчанского района. Меня и других украинцев переселенцев

принудительно переселили из Польши в СССР, все недвижимое имущество

осталось там, только взяли вещи. Бьшо обещано не облагать имущество

~

налогами в течении 2-х лет, но зто обещание не вьшолняется. Находимся
в полном обнищании ... »
стаття

1

[10,

арк.

23-24].

Дійсно, для переселенців діяла

загального положення «Угоди між Урядом Української радянської

соціалістичної республіки і Польським комітетом національного визволення
про евакуацію українського населення з території Польщі

і

польських

громадян з території УРСР», про надання пільг та скасування податків на при

домове господарство.

[3,

арк.

149],

аналогічний лист із такою ж проблемою

можна зустріти у зверненнях та скаргах справи

145 [13,

арк.

39].

На основі

радянсько-польських договорів про обмін населення, передбачалася допомога

250

переселеним українцям, але в даному разі ми маємо враховувати, що війна ще
тривала і можливості держави були обмежені.
Наприклад, «Прохання» переселенця Устякова Григорія Михайловича
«о компенсации количества гектар озимого посева, оставленого в Польше ... »

[1 О, арк. 26), Відповідь урядових установ на «Прохання» була позитивною
: «Согласно постановлению СНК УССР ЦК КПбУ от 15.09.1945 г. всем
хозяйствам переселенцев из Польши на территории УССР в возмещении
озимь1х посевов вьщается продовольствие: зерно озимь1х культур в размере

центнеров за каждь1й гектар озимого посева»

[10,

арк.

28).

4

Подібне прохання

Ващука Петра «О вьщелении продуктовой и магериально помощи ввиду
полного обнищания из-за вьшужденного переселення в УССР с украинских

зтнических территорий, переданнь1х Польше со соглашению с СССР»
арк.

93-95).

[10,

По даному питанню, Цебриковський район Одеської області, має

найбільше «Скарг», що дало нам можливість визначити наступні соціально

побутові умови, з якими зіткнулися переселенці: відмова у наданні зерна,

корму для перевезеної худоби та палива для обігріву, відсутність матеріалів
для ремонту виділеного житла тощо

арк.

[10,

250).

Досить поширеною проблемою серед звернень переселенців є питання

працевлаштування та навчання. Наприклад переселенець Сак Йосип Йоси
пович, написав лист на ім'я голови держави Йосипа Сталіна з проханням :
«Трудоустроить его в переселенном районе, так как в переезде в Дубоссарь1

ему отказано ... »

[10,

арк.

133).

«Прохання» Дмитрюка Дем'яна «Об устрой

стве его специалистом-садовником в колхозе по его прямой специальности»

[5,

арк.

270).

Через неорганізованість, влада отримувала й такі «звернення

:

«Сидим на станции Овидиополь, три недели, работь1 нет, к работе не прив

лекают, домов не вьщелили ... »

[2,

арк.

137).

Зустрічаються і такі листи, що

навпаки виходять від органів влади за вказаним питанням

: «Просьба

вьщать

городскую прописку и переселить гр. Андрущака в г. Одессу из Овидиополя,

так как он является вь1сококвалифицированнь1м мастером ... »

[11, арк. 37).

Нерозуміння та небажання влади допомогти переселенцям демонструє
наступне листування: Ходакова Олена Олександрівна (магістр філософії по іс
торії та праву) з села Кандель-Рибальське, Роздільнянського району через пов-:

не зубожіння---;-r-олод та відсутність можливості працевлаштуватися і маючи на
руках хвору мати звернулася по допомогу харчами та грошима

[11,

арк.

2-3).

Відповідь обласного сектору переселення: «На ваше прошение о трудоустрой

стве Вам необходимо предоставить документь1 об образовании имеющиеся у

Вас на руках и указать где и на каких должностях Вь1 работали» (11, арк.

2-3).

Цей лист, найбільше на наш погляд демонструє ставлення до переселенців.
Примусове виселення з прабатьківської землі є однією з найбільших

несправедливостей, з якою може зіткнутися будь-яка людина. Депортації

українців з українських етнічних земель супроводжувалися політичними
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репресіями, терором. Депортація призвела до руйнування історичних та куль
турних цінностей Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, поставила
під загрозу знищення окремі етнографічні групи українців, оскільки на нових
територіях влада не надавала переселеним гідних умов для проживання, на

магалися розселяти окремо, що унеможливити або мінімізувати спілкування,
а відтак і збереження та передачу традицій

.

Це дослідження можна вважати оглядовим, що окреслює цілу низку
соціально-побутових проблем з якими зіткнулися українці-переселенці на
Одещині у

1944-1946 рр. Важко знайти будь-які пояснення для виправдовування

радянського

уряду

у

переселенській

справі.

Довготривала

війна,

стан

радянського населення, яке знаходилось у повному зубожінні та людей яких

необхідно було перевезти та оселити, на нашу думку й створювало негативне
ставлення як місцевих жителів так і урядовців, які керували процесом
переселення. Не намагаючись чи не маючи бажання, чиновники сухо та
цинічно ставилися до звернень, скарг, заяв, прохань переселенців, порушували

права людей на житло, спільність родини. Досить таким архаїчним явищем
виглядають листи переселенців на ім'я високопосадовців УРСР та СРСР, із

покладанням сподівань на допомогу. Поза цим дослідженням залишаються

ще

проблеми

переселенців

та

деякі

особливості

процесу

переселення

та облаштування людей, які досі не висвітлені та є перспективними для
дослідження.

Kovalchuk S. PhD, Petrova N. PhD, assistant professor.
and complaints of Ukrainians-migrants of Odesa region to the
government bodies as а source of research of violation of human rights and
rights for national associations (оп materials ofthe State Archives ofthe Odessa regionJ
і\рреаІ

An attempt to consider an арреаІ and complaints ofUkrainians-migrants from
західноукраїнських teттitories that were passed to Polish Republic of People's is
done in an offer to consideration research, to the government bodies in 1944-1946
in the Odesa area as а source ofresearch ofviolation ofhuman rights a:nd rights for
national associations. In our view, this type of documents (арреаІ and complaints)
that is kept on materials of the State Archives of the Odessa region expose before
us heavy for research after other types of sources aspect of research of violation of
human rights and rights for national associations, in particular the question of the
economic and social state ofUkrainians-migrants, everyday domestic poverties that
grasped реорІе on unknown to them territory.
This type of sources gives an opportunity to investigate attitude of soviet power
toward migrants, sometimes there is possibility to reconstruct the tеттіЬІе details of
process of organization of migration and location of migrants on new territories
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on these documents, in particular violation of their rights on an accommodation,
employment and other.
Кеу words: migrants, migrations, deportation, Ukrainians, Poland.
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ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦШ З ЛЕМКІВЩИНИ, НАДСЯННЯ,
ХОЛМЩИНИ В

1944-1946 РР. ЗА МАТЕРІАЛАМИ
СОЦІОЛОГІЧНИХ дослІДЖЕнь

Halyna Shcherba
У статті висвітлено питання депортації українців з їхніх етнічних тери
торій

-

Лемківщини, Надсяння, Холмщини в

1944-1946

роках в Радянську

Україну. Аналізуються результати соціологічних досліджень автора з цієї про
блеми та спогади виселених, які вдалося зібрати автору від виселенців. У зі
браних матеріалах, спогадах людей подаються докладні описи подій у селах

українських етнічних земель Закерзоння, джерела трагедії жорстокої депор
тації українців з їх споконвічних етнічних земель. Заслуговують на особливу

увагу спогади депортованих українців про ці страшні звірства, що допускали
ся над українцями під час депортації.
Ключові слова: депортації, соціологічний аналіз, Лемківщина, Надсян
ня, Холмщина, українсько-польські стосунки.

Переселенські/депортаційні
Надсянні, Холмщині, Підляшші

процеси

-

1944-1946

рр.

на

Лемківщині,

одні з найтрагічніших у новітній історії.

Дане питання певне висвітлення знайшло у працях вітчизняних та зарубіжних
істориків. Основою їхніх досліджень стали спогади безпосередніх учасників
тих подій, організаційно-розпорядчі документи керівних органів радянської
влади, узагальнені стагистичні дані про кількість примусово переселених.
Депортації в

1944-1946 роках українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини
розгля,!(аються в контексті усіх депортацій і виселень, всіх акцій спрямованих на
позбавлення людей права на багьківщину, які проводилися на багагостраждальній
землі Україні, починаючи від вересня

1939

року і протягом насrупних кількох

десятиріч. Вони здійснювалися злочинними режимами більшовицької Росії,

гітлерівської Німеччини,

польської сагелітарної комуністичної влади

і тих

прислужників цих режимів, яких, на жаль, вдавалося знаходити в середовищі

народів, що стали жерrмми антигуманних держав. Події 11 -rравня

1947 року, коJІи

розпочалася акція «Вісла», стали одним із елементів того ланцюга злочинів, який
був започагкований набагаго раніше - це і ті більшовицькі вивози, які розпочалися

"-.
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в Галичині в

1940-1941 рр., -

ми називаємо їх західним словом «депортації», яке не

передає всієї жорстокості знущань щодо тодей, дітей, хворих, що гинули в дорозі

і в місцях виселення, з яких знущалися попихачі влади

[6].

Вчені історики намагаються глибоко сягнути витоків тих подій і дати їм
оцінку

[3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 29; 30].
1990 року автором

Починаючи з

проведено соціологічні дослідження

серед учасників подій українсько-польських переселень в

роках.

1944-1946

Результати соціологічних досліджень та спогади лемків опубліковані в пресі

[13,

с.

с.

13; 14,

248; 15,

с.

11; 17,

с.

63; 22,

с.

12; 25,

с.

93; 31,

с.

105].

Автор

виступала на міжнародних наукових __конференціях з проблем українсько
польських переселень

1944-1947 рр. в Українському Вільному Університеті
(1992, 1994), в університеті м. Франкфурт-на-Одері (1998),
Німеччина; в університетах міст Варшави (2009), Вроцлава (2007), Кракова
(2008), Білостока (2009-2012), Любліна (2010-2012), Жешова (2008-2012),
Перемишля (2000-2012), Лігниці (2002), Щеціна (1994), Гданська (2016),
Слупська (2015), Польща; в університетах Софії, Созополя (1995), Болгарія;
Москви (2008), Росія; в університетах Києва, Харкова, Одеси, Львова,
в

Мюнхені

Дрогобича, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, Кам'янця-Подільського,
Луцька та ін.

Україна.

-

Опитано

785

переселенців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини методом

пресового опитування

[1]. Крім анкет надійшли ще й листи-спогади.
235 анкет, з Надсяння 385, з Холмщини - 165. Опитані - люди в основному середнього і старшого
віку: від 40 років і поза 60. Але найбільш активними виявилися шістдесяти
сімдесятирічні. їх 51,2% (табл. 1).
Від переселенців з Лемківщини ми одержали

Питання анкети

Лемківщина

Рік переселення

Вік респондентів

1944
1945
1946
1947-1952
31-50 років
51-60 років
старші 61 р.

Чи міняли місце проживан-

так

ня після переселення

ні

Чи Ваше переселення було

так

для Вас добровільним

ні

Холмщина

Надсяння

Всього

N=235

N=l65

N=385

N=785

6,5
44,1
41,8
7,6
13,6
23,9
62,5
76,1
23,9

18,3
43,7
35,2
2,8
9,1
43,0
47,9
83,8
16,2
6,3
93,7

3,7
45,1
21,0
30,2
19,7
34,0
46,3
62,3
37,7
2,8
97,2

7,6
44,5
30,0
17,9
15,7
33,1
51,2
70,9
29,1
4,8
95,2

7,1
92,9
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Чи були забезпечені нор-

так

5,4

1,4

4,3

4,0

умови під час переселення

ні

94,6

98,6

95,7

96,0

Чи мали Ви відповідні жит-

так

17,4

19,7

13,3

15,8

поселення

ні

82,6

так

20,7

80,3
28,2

86,7
29,6

84,2

Чи були Ви забезпечені

професією

ні

79,3

71,8

70,4

73,2

Чи доводилось Вам голо-

так

72,8

68,3

65,1

68,0

поселення

ні

27,2

31,7

34,9

32,0

Чи зазнали Ви переслідувань

так

на місці поселення

ні

40,8
59,2

44,8
55,2

44,6
55,4

3 часу Вашого переселення
50 років. Чи зник-

так

47,3
52,7
24,5

23,9

29,3

26,8

ла у Вас туга за рідним домом

ні

Чи хотіли б Ви повернутись

так

75,5
44,6

76,1
53,5

70,7
63,0

73,2
55,7

ні

55,4

46,5

37,О

44,3

мальні санітарно-гігієнічні

лові умови на новому місці

26,8

місцем праці за бажанням і

дувати на новому місці

минуло бл.

назад додому, якщо

6 Вам

була надана така можливість

Найвищого апогею насильницькі виселення досягли в

1945

році (про це

вказали в анкетах 44.5 відсотків опитаних переселенців) і в 1946-му- 30 відсо
тків. Як показують результати соціологічного дослідження, лише

4,8

відсотка

з числа переселенців, котрі надіслали нам листи з анкетами, «добровільно»

переселилися. З них-

7,1

відсотка-добровільно переселені з Лемківщини.

Нелегко було людям залишати свої прадідівські оселі, майно, прощати
ся з своїм рідним краєм. І досі вони чують плач і крики, з яким покидали
люди свої села. Деяких жінок чоловіки виносили на руках на дорогу, насильно
відриваючи їх від рідних порогів,

-

пишуть у своїх спогадах переселенці ... І

перевозили переселенців з рідних місць в антисанітарних умовах, про це під
тверджують

96

відсотків опитаних.

Про..о_одібні факти переїзду пишуть майже усі переселенці. Виванч:жу
вали людей в степу на тупикових станціях, як правило, під вечір. Ніхто не
поспішав до них підходити. Потім розселяли їх по селах. Страшно було диви
тись на колись заможних селян, які раптом були перетворені в рабів. Підселя

ли людей до місцевих жителів, які після війни й самі жили в скрутних умовах.
У східних областях України веліли працювт-и в колгоспах, за працю ні
чого не плт-или, до людей ставились з підозрою, називали їх поляками. В.

західних областях України ще колгоспів не було. Люди наймались до господа

рів, які не дуже мали чим розплачуватись за роботу, і в результаті доводилось

2rз7

їм навіть голодувати. За даними соціологічного дослідження, це підтверджу
ють

68

процентів переселенців.

На новому місці поселення усі зрозуміли брехню сталінських чиновни
ків, які переконували при виїзді, ніби на переселенців давно вже чекають по
рожні хати. Люди сприймали нові місця поселення як сон

-

туга за рідним

краєм не давала спокою.

І знову почались митарства в
України, знову

-

1946

році, році засухи в східних областях

на захід, додому. Тут переслідування, затримки в дорозі, по

шуки житла й праці, що доповнювалось ще й голодом. Старші люди не ви

тримували, вмирали. По кілька разів змінювали місце проживання у пошуках
житла і праці, поки не витратили все своє майно і змушені були осісти будь-де.
Про відсутність відповідних умов життя на новому місці поселення вка
зує

84,2

відсотка опитаних переселенців. І лише

26,8

з числа опитаних пере

селенців змогли влаштуватися на роботу за фахом.

Серед переселенців були й такі, які зазнали переслідувань на новому
місці поселення

- 44,6

відсотків за результатами нашого дослідження. І тут їх

не минули сталінські репресії, переслідування. Були також фальшиві свідчен
ня односельчан

. . .З

.

того часу минуло півстоліття. Загоїлися рани в душі і в серці бага

тьох, котрі залишилися живими із переселенців. А скільки ж їх загинуло, тих,
невинних людей?

Результати соціологічного дослідження показують, що і досі не зникла
туга за рідним домом. Це стверджують

73,2

відсотків опитаних переселенців.

Туга за рідним краєм перелилась в поезію і пісні.
Ось як згадує ці події Халанич Андрій із села Кальниця:
«Я, Халанич Андрій Васильович,

1914 року

народження. Поки я живий,

хочу написати цю істинну історію, котра відбулась на моїх очах на Лемківщині.
В

1945

році польська регулярна армія спалила наше село Кальницю. Мою

маму розстріляли і багатьох людей. Так ми жили на цьому згарищі, хто яку
будку збив і так жив, а хто подався на друге село. Голод, холод і таке інше.
Частину села спалили (Сукувати) і частину села Середня. Так люди жили
аж до травня

-

1946 року.

Потім так звана карна експедиція, катра не рахувала-

ся з людьми, збивала іх і гнала, як останніх собак на станцію. Тут сиділи під
голим небом, під дощем по два-три тижні, а то й місяці. Далі вантажили, як

худобу в товарні вагони і везли без води, без гарячоїїжі. Люди по дорозі мліли,
вмирали ... Якщо був совісний машиніст, то ставав, де можна було набрати
води, але не було в що набрати, бо люди не були пристосовані. В дорозі стояли

по три доби, а то й більше. А привезли на станцію, там знову страждання,
люди розбігалися, селом ходили просити шмат хліба. В хату одну заселяли
навіть по три-чотири сім'ї. Хати були без вікон, без дверей. Цього всього опи

сати неможливо, як знущалася над людьми польсько-сталінська машина».
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Спогад Черешнівського Антона з села Стежниця: «Я, Черешнівський
Антон Костянтинович, народився

березня

24

1915

року в селі Стежниця, яке

неподалік міста Балигород, в якому проживав і працював. У

1944

році після

фронту я переїхав жити до села Стежниці. Через певний час приїхало до Ба
лигорода польське військо і стало життя нестерпним. Потім люди, коли споді

валися, що в їх село має прийти армія (а часто давали секретно знати польські
«аківці»), тоще звечора забирали деякі речі, одежу, постіль, худобу і переби

ралися в ліси. Так зробили і ми. Наступного дня в село прибуло військо, і коли
не застали людей, погналися в ліс. Вони швидко наздогнали людей і почали
багнетами розпорювати перини, бити людей».
Як відбувалося переселення, що сталося в

1945 році?

Розповідає Микун

Володимир Степанович з села Туринсько: «За допомогою танків, кулеметів й
автоматів польське військо створювало «добровільне переселення». Палали
хати, падали жертвами ні в чому не винні люди. В нашому селі було спале

но

ка

5 хат, вбито 2 чоловіки. В селі Кальниця вбито 20 чоловік, в селі Завад
-32 чоловіки. Села Кальниця і Завадка були повністю при переселенні спа

лені. З тих сіл, які були спалені під час акції переселення, польська влада не
давала людям майнових документів, яким, як відомо, в УРСР не було компен
сації. Після переселення вище названі села були спалені і стерті з лиця землі».
А ось ще один лист-спогад Майковича Михайла Степановича: «Протя

гом

1945-1946 років

нас переслідували польські власті за допомогою війська.

Наше село Чистогорб Сянокського повіту межує з чехословацьким кордо
ном. Коли набігали на села війська, то ми переходили на сторону Словаччини
і там переховувались».
У своїх спогадах Ференц Іван Михайлович, переселений із села При
луки Сянокського повіту, згадує:

« ...

Люди не хотіли коритися примусовому

виїзду, оборонялися на рідному порозі, на рідній землі, прийнявши к~пування

і смерть. Що війною в
Лемківщина, то в

1944 році не була зруйнована, спалена моя батьківщина
1945 і в 1946 роках це зробили розлючені польські вояки.

Палали бапnтя, лилася кров, падали вбиті, не сотні, а тисячі, декотрих і не
було кому схоронити».
Читаємо ще один лист-спогад Б_арни Анни Іванівни: «Мене везли (моїх

родичів, батьків) цілий місяць ДО Дніпропетровська. Пережили коросту, голод,
все було. Втікали ми, запрягли корову, але по дорозі її вкрали. Ми у вантажно
му вагоні поїздом приїхали в Красне Львівської області, а потім нам сказали,

що далі кордон.

Так ми і зосталися в Красному. Ми працювали і чекали, коли поїдемо
додому. Мама з жалю того померла, тужила за своїми. Брати також повмирали

молодими з туги. А я все хворію. Я по жебрах ходила по селах. На одинадця
тьох квартирах сиділа, набідилася тяжко. Невже ж ми не такі люди і без серця.,
як усі на планеті? Не питайте, чи хочемо їхати, а дайте наказ, хоч би вмерти .на
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своїй землі. Бо мої батьки хотіли на колінах іти на своє. Дайте мені там житло

і всім, то всі поїдуть лемки. Пустіть мене хоч поцілувати моє обійстя ... "
Читаємо ще один лист-спогад Жили Марії Василівни, переселенки з
села Яселка Сяноцького повіту на Лемківщині: «Мої батьки проживали в селі

Яселка Сянокського повіту. Назву село одержало від річки, яка протікала тут і
впадала в Сян. Батько мій ще живе, а мати померла, так і не діждавшись часу,
щоб хоч раз побувати в рідних місцях. Переселили моїх батьків в

1945

році.

Ніколи не забуду тих хвилин, коли мама зі сльозами на очах і з надзвичай
ною тугою розповідала нам, дітям, а нас було четверо, про свою Батьківщи

ну. «Якби могла, то б на крилах полетіла туди»,

-

повторювала завжд11 .м.11ма.

Переселення проводилось без попередження. Серед ночі вдирались у хату і
виводили людей на вулицю, хто в чому був одягнутий. Часу на те, щоб зібрати

хоч які-небудь речі, не дали. «Щасливим» був той, хто звечора не випряг коней
з воза, тому міг їхати кіньми. А решту людей гнали пішки.
Моїх батьків поселили у селі Новосілка колишнього Скалатського ра
йону на Тернопільщині. В старенькій хатині з однією кімнатою, що водночас
була і кухнею, поселили дві сім'ї: моїх багьків з двома дітьми і батьком (по
татові) та батьків моєї матері з чотирма дітьми. Умови проживання були над
звичайно важкі. Через рік з надією на повернення на батьківщину, мої батьки

переїхали на Самбірщину, у село Ралівку. Тут їм виділили стару хату, госпо
дарів якої вивезли в Польщу. Хатина була стара, кімната, яка не опалювалась,
і кухня. Так і тулилася у цій хатині наша сім'я аж до

1964

року, поки багьки

побудували іншу хату, правда, теж із старої дерев'яної, купленої в горах. Все

своє життя батьки ледве зводили кінці з кінцями. Виростили

6 дочок.

Все своє

життя мати працювала у колгоспі, а батько спочатку на цукровому заводі, а
потім на меблевій фабриці ... Побували деякі земляки моїх батьків у рідних
місцях і зі сльозами на очах розповідали, що села всі зразу ж були спалені,
поляки порозвалювали церкви, все поросло лісом. І навіть річка пересохла з
туги за людьми, що покинули рідний край» ...
У лемків насильно відібрали рідні гори, рідні землі, домівки під час

переселення за наказом Сталіна, котрий переганяв цілі народи, ніби отари
овець - безжалісно і жорс:rоко. Так трагічно закінчився другий етап виселення
українців з Лемківщини,а також із Надсяння та Холмщини і Підляшшя.
З метою з'ясування деяких аспектів українсько-польських стосунків і
перспектив подальшого співробітництва між Україною і Польщею автором
було

проведено

пресове

соціологічне дослідження

«Образ

країн-сусідів

в Україні і Польщі». За допомогою анкети, опублікованої в газеті «Молода

Галичина» від

15

травня

1992 року [2].

Надійшло

1200

анкет від читачів газе

ти, різних за віком, стагтю та професією, освітою, національністю, українців -

93%

(табл.

2).
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Таблиця

2

Відповіді респондентів на питання, чи бажають вони брати участь у

збереженні культурних цінностей на Україні та в Польщі (в%)
Культурні ініціативні заходи

Збереження і реставрація пам'яток української
культури на території Польщі

Збереження українських звичаїв, традицій, мови
на території Польщі
Передача українських культурних цінностей

з

Хотів

Не хотів

Важко

би

би

відповісти

74

6

20

76

7

17

9

18

60

16

24

52

25

23

46

29

25

73 .......

Польщі на територію України

Збереження і реставрація

пам'яток польської

культури на території України

Збереження польських звичаїв, традицій, мови
на території України
Передача

польських

цінностей

культурних

з

України на територію Польщі

Половина опитаних вважає, що співробітництво між Україною та Поль
щею могло бути більш тісним,

мально,

24% -

16% -

думають, що воно розвивається нор

вважають, що немає необхідності поглиблювати його, воно і

так занадто інтенсивне. Отже, більшість українців бажають, щоб взаємовід
носини між Україною і Польщею надалі складались добре.

Відносно можливого повернення українських репатріантів 1940-50-х ро
ків знову на Лемківщину, до Надсяння, на Холмщину, в Підляшшя, то

71 %

жителів Галичини вважають, що потрібно надати їм таку можливість, якщо
вони захочуть цього,

18% не

бачать потреби повертатися їм назад, і

11 % - не
3). Результати соціологічних досліджень
опубліковані в пресі [20, с. 51; 21 с. 27; 28, с. 122].
В 1993, 1995, 1996, 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011 роках проводились

задумувались над цим ніколи (табл.

соціологічні

дослідження

представників

суспільно-культурних товариств

«Л~мківщина», «Холмщина», «Надсяння» з метою вивчення етнічної само

свrдомості українців, можливостей повернення їх на батьківщину, та перспек
51; 18, с. 317; 23, с. 79; 27,
с. 161; 24 с. 294; 26 с. 82].

тиви співробітництва України та Польщі [16а, с.

Розглянемо результати експертного соціологічного дослідження, прове
деного автором в травні

2007

р. опитано

245

експертів в м. Львові та Львів

ський, Тернопільський та Івано-Франківський областях.
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Таблиця З
Відповіді респондентів на питання, як вони ставляться до можливо
го повернення переселенців знову на Лемківщину
У %до числа

всіх опитаних

Потрібно надати їм можливість повернення на

71

батьківщину, якщо вони захочуть
Не бачу потреби повертатися їм назад

18

...

Не знаю, не думав про це

11

Більшість опитаних експертів

- 66, 7% підтримують виплату компенса
1944-1946 роках з Лемківщини, Холмщини,
підтримують - 15,6%, і важко відповісти- 17,7%.

цій депортованим українцям в
Надсяння, не

Можна сказати, що проявляється толерантність і пошана вшанування
пам'яті щодо жертв українсько-польських конфліктів, розуміння того, що оби

дві сторони були жертвами обставин-так вважають

95,6% і 4,4% не

відповіли

на це запитання.

На думку опитаних експертів

- 55,6% вважають,

що відбулись останнім

часом позитивні зміни у суспільній свідомості жителів Польщі та України,
щодо ставлення до поховань українців, які загинули під час бойових дій, а
також жертв українсько-польських конфліктів, 33,3%-вважають, що не відбу
лось позитивних змін і

11, І%

було важко відповісти на запитання.

Часова дистанція, а також документи, якими ми зараз володіємо, дають
підстави більш точно і об'єктивно визначити причини цих депортаційних ак
цій і з'ясувати, чи була можливість уникнути українському народові цих тра

гічних подій. Глибокий аналіз документів, зовнішньої і внутрішньої ситуації,
в якій опинились українські лемківські землі наприкінці 1930-х і в 1940-х ро
ках, дають підстави зробити невтішні висновки: за тих обставин уникнути цих
трагічних подій, внаслідок яких у західних регіонах України було репресова
но, депортовано або знищено понад З млн. чоловік, практично не було можли
вості. Тому що Україна була поневоленою і розчленованою, а ті держави, які
вирішували її долю, вели справу до подальшого її розчленування.
Ми вдячні всім дослідникам, які працюють над цією важкою, неодно
значною темою. Вчені нарешті повинні сказати правду про наші відносини.
Ідея єднання нам дасть набагато більше, ніж ідея конфронтації [8, с.

8]. Але ще

далеко не всі сприяють цьому неминучому процесові українсько-польського

порозуміння та поєднання. Тільки взаємоповага, взаєморозуміння і взаємна
толерантність дадуть нам змогу вийти на широкий шлях українсько-польсько

го співробітництва.
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Halyna Shcherba.
Deportations of Ukrainians from ethnic territories of Lemkivshchyna,
Nadsyannya, Кholmshchyna in 1944-1946 years оо materials of sociological
research

In article the questions ofthe deportation ofUkrainians ftom their ethnic territories - Lemkivshchyna, Nadsyannya, Кholmshchyna - in 1944-1946 in Soviet
Ukraine are highlighted. The results of the author's sociological research on this
problem and the memoirs of those resettled, which the author managed to collect
ftom the expelled, are analyzed. Provided in the assembled materials and memoirs
of the реорІе are detailed descriptions of events in the villages of the Ukrainian
ethnic grounds of Zakerzonnya, the sources of tragedy of the severe deportation
of Ukrainians ftom their native eth.!}ic lands. Deserving of special attention are the
memoirs of the deported Ukrainians about the terrible atrocities which were suffered Ьу Ukrainians during deportation.
Keywords: deportations, sociological analysis, Lemkivshchyna, Nadsyannya, Kholmshchyna, Ukrainian-Polish relations.
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ПЕРЕСЕЛЕННЯ ІЗ ЗАХІДНОЇ БОЙКІВЩИНИ 1951 РОКУ:
МАНІПУЛЯТИВНІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОЇ РАДЯНСЬКОЇ
ПРЕСИ
Підготовка до примусового переселення західних бойків у зв'язку

з підписанням міждержавного Договору про обмін ділянками ·дёржавних
територій від

15 липня 1951

року між СРСР та Польською Республікою мала

потужний інформаційний супровід. Серія заходів пропагандивного характеру

( організація

лекцій, прокат документального кіно, бесіди з учнями в школах)

включала також публікації у пресі. У статті проаналізована тематика і
стилістика цих газетних дописів.
Ключові слова: примусове переселення, обмін територіями, місцеві га

зети, маніпуляції свідомістю, радянська комуністична пропаганда, Західна

Бойківщина.
Одним з основних комплексних джерел інформації про різні сфери жит
тя є періодична преса. Вона може бути також змістовним об'єктом для вивчен

ня окремих аспектів історії. Предметом нашого зацікавлення є висвітлення пе
редумов і перебігу примусового переселення

1951

року на шпальтах районних

газет.

За взаємною згодою сторін

15 лютого 1951

року в Москві було підписа

но договір про обмін ділянками державних територій. У його основу був по
кладений принцип еквівалентного обміну

-

домовилися, що СРСР поступається Польщі

«кілометр на кілометр». Сторони

480

області: Нижньо-Устріцький район (м. Устріки і

кв.м. території Дрогобицької

27

сільських рад),

4

сільські

ради Хирівськоrо району (Коростенківська, Ліскуватенська, Нановська, Стеб
ницька) і З сільськи;х ради Стрілківського району (Бистрянська, Липецька,

Михновецька). Так зазначена прикордонна ділянка стала територією Польщі.
Домовилися також про взаємне переміщення населення протягом шести міся

ців з дня вступу договору в силу1. Широку джерельну базу та висвітлення в
історичній ретроспективі процесу розмежування та остаточного утверджен
ня кордону між СРСР і Польщею у

1

1944-1951

роках у міжнародному контек-

ДокументЬІ и материалЬІ по истории советско-польских отношений. - Москва, 1980. т. х.

- с. 105-107.
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сті мають дослідження Т. Пронь2, М. Іваника3, Т. Ольшанського 4 • Ця стаття
є першою спробою залучити до наукового обігу контент місцевих медійних
джерел з обмінюваної ділянки.

Оскільки територіальний обмін охоплював три райони, ми зосереди
лися на публікаціях трьох районних газет. У
двічі на тиждень, накладами
ківщини»

-

1500-2000

1950-1951

роках виходили вони

примірників кожна. «Патріот Бать

друкований орган Нижньо-Устріцького РКП(б) України та райра

ди депутатів трудящих Дрогобицької області

- припинив виходити в жовтні
1951 р. у зв' язку з ліквідацією району. «Вільне життя» і «Радянське життя»
- друковані органи Хирівського та Стрілків~ь.І<ого РКП(б) України та райрад
депутатів трудящих Дрогобицької області відповідно - продовжили свій вихід
і надалі, оскільки в цих районах територіальний обмін заторкнув лише кілька

сільських рад.
Підготовка до примусового переселення західних бойків у зв'язку

з підписанням міждержавного Договору про обмін ділянками державних

територій від

15

липня

1951

року між СРСР та Польською Республікою мала

потужний інформаційний супровід. Серія заходів пропагандиського характеру

(організація

лекцій, прокат документального кіно, бесіди з учнями в школах)

включала також публікації у пресі.
Інформаційне поле

повоєнного села формували насамперед газети,

стверджує уродженець Журавина Нижньоустріцького району С. Довгий:

«Головним і єдиним джерелом інформації були газети. Радіо тоді ще широко не
використовували. До кінця

1951

року в Журавині було тільки

2 радіоприймача

«Родина» на батареях ... Газети приходили з запізненням. Московські газети
на

10--15 днів,

а київські

-

на

7-8. Уголос їх не читали, хіба що деякі

особливо

важливі місця. Зміст статей переказували й обговорювали» 5 •
Місцева преса з Нижніх Устрік, Хирова та Стрілок, що її друкували міс

цеві районні друкарні, приходила майже без запізнення. Районні газети можна
було прочитати в сільській раді або в будинку культури. Масової передплати
газет селянами в ті роки не проводилося.
На перших сторінках усіх трьох районних газет перше повідомлення про

. укладення договору з'явилося тільки 24 травня - через два дні після опублі~ кування в газеті «Известия» і аж через три з лишком місяці після його підпи
сання. Повідомлення обмежилося тільки офіційною хронікою. Про причини
переселення в районних газетах не йшлося. Терен, який підлягав переселен2

Пронь Т. Міждержавний обмін територіями та населенням СРСР/України й Польщі
у

3

1944 -191

роках та його наслідки.

- Донецьк, 2013.

Іваник М. Депортації з Закерзоння після акції "Вісла"// http://www.homin.ca/news
view.php?categщy=histщ:y&news= l 435&lang=ua

4

Ольшанський Т. А. Формування українсько-польського кордону// Ї. - Львів, 1998. - №

12.
5

Довгий С. Історія Журавина та роду Довгих. - Армянськ, 2003. - С. 142.
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ню, також не вказувався. У тексті йшлося тільки про Дрогобицьку область з

радянського/українського боку, та Люблінське воєводство
Приховуючи

інформацію

про

майбутнє

-

з польського.

примусове

переселення

упродовж трьох з половиною місяців, пропагандистська машина завчасно

публікувала дописи про переваги життя на півдні України. «На родючі землі

Причорномор'я» колгоспників Стрілківського району коротким дописом зі
шпальт «Радянського життя» запрошував Дмитро Цебрик, який ще

1950 року
1950

з с. Мала Лінина переселився до Одеської області 6 • Марія Юриста, яка в

р. переселилася з с. Велика Сушиця на Одещину, на сторінках Хирівської ра

йони агітувала своїх земляків наслідувати її приклад 7 •
Серія публікацій про заможне життя в південних та східних областях
України упродовж квітня і травня вийшла також в нижньоустріцькій районній

газеті. Особливу увагу привертає розлога стаття ще від

25

березня

1951

року про загальні збори в укрупненому колгоспі ім. Молотова, під час яких

«прийняли одностайне рішення переселитися всім колгоспом у Одеську

область» 8 •
В

повоєнний

період

представники

радянських

органів

влади

не

викликали довіри у галицького селянства. «Ми не вірили ні уповноваженим,
ні тим делегатам, що приїжджали до нас звідси»,

-

зізнається Петро Козак у

листі до свого друга Петра Ридоша9 •
Щоби надати публікаціям більшої достовірності, газетні дописи з кон
статацією переваг переселення підписують прізвищами самих селян. Прогля
даючи шпальти трьох районних газет, складається враження, що дописи на

писані однією людиною. Непритаманні місцевій бойківській говірці звороти,

одноманітна лексика, повторюваність одних і тих самих тверджень

-

все це

свідчить на користь того, що подібні публікації готувалися самими працівни

ками редакцій за накинутими згори ідеологічними схемами.
Загальні збори

колгоспників, одностайне голосування за переселення

в той чи інший колгосп

-

все це створювало картинку у людській свідомості,

наче ініціатива про переселення виходить від самих людей, які обирають
місцевість, куди мають переселятися, а головне, вдячні радянській владі і
Сталіну за виявлену турботу. Правду знали тільки ті, котрі вмлівали під час
зібрань, втікали від переселення до лісу, а також організатори цих зборів, які

фіксували такі факти у спеціальних донесеннях 10 • Районні газети натомість
6 Цебрик

Д. Переселяйтеся на Одещину, товариші!// Радянське життя. - Стрілки, 1951.

- 25 березня.
7

Юриста М. Переселяйтеся в Одеську область// Вільне слово. - Хирів, 1951. - 17 трав
ня.

Кітчак Й. Одностайне рішення загальних зборів колгоспників. // Патріот Батьківщи

8

ни.
9

- Нижні Устріки, 1951. - 25

Патріот Батьківщини.
10

березня.

Переселенці включилися в трудове життя колгоспів південних областей України.

//

- Нижні Устріки, 1951. - 5 липня.

Доповідна записка сектора пропаганди та агітації ЦК КП(б)У секретарю ЦК КП(б)
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повідомляли про інше. «Один за одним виступали колгоспники. Усі вони
підтримали пропозицію про колективне переселення»,

-

йдеться в репортажі

«Патріота Батьківщини» 11 •
Редакційні колективи районок Дрогобицької області взяли на озброєння
ідеологічні штампи. Тому людей, які не приховували обурення переселенням,
власне небажання залишаги рідний край, невдоволеність умовами життя
в степовій радянській Україні, на шпальтах газет називали «ледарями»,
«дармоїдами», «слабодухими». «Ти там не слухай, що пишуть дурниці деякі
ледарі, яким не хочеться робити. Люди тут живуть добре і приймають нас

добре» 12 •
Сторінки газет рясніють критичними зауваженнями на адресу тих, які в
листах з півдня пишуть не те, що подобається владі. «Відлучившись від рос

дини, такі слабодухі люди розгубилися ... На сторінках своїх листів вони не
пишуть про колгоспне життя, про його багатства ... Трапляються ще листи, в

яких прикарпатці скаржаться своїм рідним на велику спеку. Такі ж жаркі дні
бувають і в нашому районі. Ще є листи, в яких взагалі описуються дрібниці,

нісенітниці, вигадки» 13 •
Попри цензуру, вибірковість і нещадне стилістичне редагування листів

бойків з півдня, у них все ж можна знайти натяки на непрості реалії. Михайло
Токай пише до дружини: «Тут гірше тільки з паливом, бо немає дров. «Хочу
тобі порадити, щоби ти корову не везла сюди, продай її або здай на заготскот.

Наші корови не звиклі до· тутешнього клімату і перші дні будуть хворіти».

Деколи зустрічаються суперечливі інформації. Наприклад, «хліба стільки
одержую, що не з'їдаю», але водночас

-

«картоплі візьми стільки, скільки

зможеш». Або: «Заробив багато грошей», «тут багато всякої мануфактури,

купити можна все, що хочеш», але

-

«передай мені вихідний костюм». Взагалі

заклик «бери все, що маєте на господарстві», є найбільш повторюваним у
цитованому листуванні. Комічно звучить твердження, що «все варене і печене

тут смачніше, ніж у нас на дровах», після пояснення, що «палять тут сушеним

гноєм» 14 •
Готуючись до примусового переселення, люди не мали змоги щодня пра

цювати в колгоспі. У передовиці «Патріота Батьківщини» від 12.липня

1951

р<)ку повідомлялося, що в багатьох колгоспах та артілях впала трудова дис
ципліна, «появилося багато ледарів, рвачів і симулянтів, які систематично не
виходять на роботу». «Скоро почнеться збирання хлібів. А тому потрібно до
У про політичну роботу у звязку зі зміною кордону між СРСР і Польщею,

1951
11

12

р. //ЦДАГОУ.

14

травня

Кітчак Й. Одностайне рішення загальних зборів колгоспників.// Патріот Батьків
щини. - Нижні Устріки, 1951. - 25 березня.
Переселенці включилися в трудове життя колгоспів південних областей України. //
Патріот Батьківщини.

13

25

- Ф. 1, оп. 23, спр. 866, арк. 298-305.

- Нижні Устріки, 1951. - 5 липня.
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початку збиральної компанії закінчити вивозку будівельного матеріалу»,

-

так

газета з Нижніх Устрік закликала населення активніше братися до роботи,
щоби «не залишити родини колгоспників, які вже почали виїжджати в півден

ні області України, без хат» 15 •
Будівництво житлових будинків для тисяч родин переселенців з обмі

нюваної території

-

це ще одне завдання, поставлене Сталіним і партією, з

яким, як свідчать доповідні місцевих райвиконкомів та облвиконкомів, несила
було впоратися за один сезон жодному колгоспу південної України. Розуміючи

важливість житлового питання для переселенців, газети рясніли заголовками
«На нас чекає побудована хата», «Побудували нову вулицю», «Переселенці

одержують нові будинки» та ін.
Переселення як фактор вирішити проблему із браком робочих місць на

півдні України

-

цей ракурс також проглядається у газетних дописах. Голова

колгоспу ім. Будьонного на Одещині Р. Лукін закликав бойків якомога швидше
приїжджати, бо в його колгоспі подвоєно площу бавовни.

Розхвалюючи

місцевий колгосп, перелічуючи орні площі та поголів'я худоби, Марія Юриста

зазначає, що могло би бути ще краще, але «в нас малувато робочих рук» 16 •
Заголовок

статті

«Стряжицькі

колгоспники

задоволені

місцем

переселення» переносить у світ безжурного життя степовиків радянської

України.

Акцентується

увага

на

колгоспному

господарстві,

високих

показниках урожаїв і надоїв, але не на побуті місцевих колгоспників. І лише у
статті за підписом І. Худя, колгоспника к-пу ім. Сталіна, який був делегований
на Донеччину, конкретизоване твердження про «заможне життя у південних
областях»: «Майже у всіх колгоспників є радіоприймач, велосипед, патефон.
Багато з них мають власний мотоцикл, а голова колгоспу

-

свою власну

автомашину «Победа» 17 •
Несподіване раптове переселення в іншу кліматичну зону, за умов, коли
ще не збудоване житло, не забезпечені необхідні потреби, подавалося на
шпальтах газет не інакше, як щасливий лотерейний білет, який з волі Сталіна і
комуністичної партії дістався мешканцям гірських прикордонних сіл. «Перед
нами відкрилися чудові перспективи. Ми переселяємося на родючі чорноземні
rрунти південної України. Для нас колгоспники Одещини будують просторі і
світлі будинки» 18 • Або: «Я ніколи дома того не їв, що їм тут. Жодного дня не
має, щоби обід був без м'яса» 19 • «У колгоспі тут живуть у
15
16

10 разів

краще, ніж

Закінчити відправку лісу! - Патріот Батьківщини. - Нижні Устріки, 1951. - 12 липня.
lQриста М. Переселяйтеся в Одеську область// Вільне слово. - Хирів, 1951. - 17 травня.

17

Худьо І. В колгоспах Сталінської області.

1951. - 21
18

Патріот Батьківщини.

-

Нижні Устріки,

Хижняк І. Одностайне рішення росолинських колгоспників.// Патріот Батьківщи
ни.

19

-

червня.

- Нижні Устріки, 1951. - 14 травня.

Лист Володимира Новацькоrо з Роздільнянського району Одеської області в с.
Лобізву до батьків// Патріот Батьківщини.

270

- Устріки, 1951. - 29 липня.

у нас,

-

читаємо в дописі за підписом І. Перила з Михнівця, який повернувся

з Одещини.

-

У колгоспника 1О ц пшениці» 20 •

Усвідомлюючи

штучність

змодельованої

ситуації,

радянські

пропагандисти не утруднювали себе питанням, яке логічно виникало відразу

після прочитання кількох пресових пропагандистських агіток на користь
переселення

1951

року: чому радянський уряд допустив такий разючий

контраст між життям у південних і західних

областей у межах однієї

республіки? Чи насправді всюди рівень життя в УРСР був настільки низьким,

що через шість років по завершенні війни селянам оповідали про білий хліб,
м'ясо і відсутність дефіциту на промислові товари як про атрибути «заможног_о_
життя»?

Natalya

Юyashtorna

Relocation ofthe Western Boyko region in 1951:
Manipulative Contrivances of the Local Soviet Press

Preparation for the forced resettlement of Western boykos which took place
due to the signing of the international Treaty on the exchange of state territories from
July 15, 1951 between the USSR and the Polish Republic was well-documented. А
series of events, propagandic in nature (lectures, screenings of documentary films,
interviews with students in schools) also included publications in the press. This
article analyzes the themes and stylistics devices used in these newspaper clippings.
Кеу words: forced resettlement, exchange of territories, ІосаІ newspapers,
manipulation of consciousness, Soviet communist propaganda, Westem Boyko
Region

__;

20

Перил0 В. Щасливо приїхали// Патріот Батьківщини. - Нижні Устріки, 1951. - 8 лип
ня.
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ЛЕМКИ ПІД ВПЛИВОМ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ

ЕКСПЕРИМЕНТШ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ
НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Причини ускладнення ідентифікації населення порубіжних територій у
сучасності криються у минуламу. Важливо збагнути, що всі названі складові
етнічної окремішності лемків,

які зародw,ись ще у міжвоєнний період, та

розвинулись впродовж ХХ моделювались штучно. На нівеляцію, та денаціона

лізацію решток українського населення регіону була спрямована потужна си
стема державних заходів, інерція яких продовжується, на жаль і в наш час.

Дискурс лемківської тематики тривалий час активно порушується осо
бливо у польській гуманітаристиці. Пласт лемківської проблемагики порушує

у своїх дослідженнях польський історик українського походження Б.Гальчак,
констатуючи, про існування "лемківської дилеми"[2, с.21]. Водночас не зовсім
об'єктивним і науково вивіреним нам видається твердження автора, що "наука

не в стані дефінітивно окреслити національної приналежності лемків"[l, с.20

].

З початком міжвоєнного періоду розвиток національно-культурного руху
серед лемків перебував у центрі політики Польщі та Словаччини. З початку
1930-х рр. польський уряд розпочав політику державної асиміляції, яка кон

центрувалась на нав'язуванні ідеї про етнічну окремішність лемків від укра
їнців. Метою і завданням державної акції на Лемківщині було відмежувати
лемків від будь-яких вцлищв ззовні, піддати їх впливу польської культури,
що в кінцевому .підсумку призвело б до їх національної асиміляції

[17,

с.76].

Якщо останнє завдання передбачалось на кілька поколінь вперед, то перших
два повинні були реалізовуватись в усіх напрямках суспільного та господар
ського життя негайно. Влада намагалась національно дезорієнтуваги лемків, а

їх етнографізм як домінанту свідомості передбачалось використати для асимі
ляторського впливу

Вже у

1932

[10,

с.138].

р. адміністративні власті скасували на Лемківщині громад

ські печатки з українськими написами й завели польські. У

1934 р.

Лемківщи

ну було відділено від судової апеляції у Львові та приєднано до Кракова,поз
бавивши таким чином лемків можливості використовувати українську мову у

Z72

судочинстві.
У

1934

р. при науково-дослідній комісії Східних земель був створений

окремий Лемківський відділ, який під керівництвом проф. І. Смоленського

почав дослідження регіону. Завданням комісії було довести регіональну спе
цифіку Лемківщини, що в свою чергу нібито обгрунтувало

6

"політику регі

оналізму". В цьому контексті особливе значення надавалось праці В. Віль
горського, написаній у

1933

р., в якій автор закликав владу до полонізації

лемків, одночасно пропонуючи заходи для ефективного здійснення цієї полі
тики. Серед них:відділити лемків від Перемишльської єпархії і створити окре

му єпархію; кадровий склад вчителів форІ\іувати тільки "з лемків і поляків";
створити лемківський тижневик;підтримка з боку влади лемківських культур
но-освітніх товариств (тобто тих, які стояли на позиції окремішності лемків
від українців, пропагуючи таким чином ідею лемківського сепаратизму -І.Л.);
два східні повіти Лемківщини

-

Кросненський і Сяноцький

-

приєднати до

Краківського воєводства. Наголосимо, що майже всі пункти, подані автором,

за винятком останнього були реалізовані польською владою щодо лемків вже
в найближчий час після виходу книжки.
Про завідома співпрацю між польською владою і Ватиканом у створенні
окремої єпископства для лемків писала і тогочасна релігійна періодика краю.
З шпальт "Доброго пастиря" довідуємось: ,,Щоби конкретно устійнити і ввес
ти в життя установу про створення Апостольської адміністрації Лемківщини,

була переведена виміна думок поміж Апостольською Столицею і польським
урядом"[7, с.

69].

Є. Гертих з цього приводу зауважував: "для польського ін

тересу утворення єпископства принесе ряд корисних змін ... Лемківщина
замкнеться у власних границях"

[19,

с.

300].

Разом з тим, активна національна позиція греко-католицького духовен

ства натрапляла на численні намагання польської влади послабити її. У

1935

р. ординаріат ААЛ видав розпорядження про заборону співати в церкві піс
ню "Боже великий, єдиний, нам Україну храни". Щоб обмежити національну

позицію греко-католицьких священиків у

1937

р., у Краківському воєводстві

польські власті прийняли рішення "запобігти навчанню молодих греко-като
_;

лицьких священиків для ААЛ у семінаріях Львова та Перемишля, пропоную

чи для цього римо-католицьку семінарію у Тарнові

[17,

с.59].

Однак у цілому можна стверджувати, що незважаючи на ідеологічний
і політичний тиск польська політика регіоналізму відносно лемків була ма
лоуспішною і загалом не дала практичного результату. Самі польські власті
наприкінці 1930-х рр. визнавали, що в суспільно-політичному житті на Лем
ківщині спостерігається брак інтелігенції, яка мала б почуття окремішності
лемків від українців та старорусинів і могла б бути використана у польській
діяльності на цьому терені. Томуставилось завданн~ виховати з місцевого на

селення на Лемківщині інтелігенцію, яка б у майбут~ьому утверджувала серед
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лемків польську культуру. Воєвода Краківський у своєму листі до Міністер
ства віросповідань і освіти від

21

червня

193 8 р.

писав: "Вважати за необхідне

на кошт держави незаможним дітям поляків з Лемківщини і дітям лемків в

польських інтернатах, гімназіях і вищих навчальних закладах цілковите утри
мання з метою виховання їх на лояльних польських громадян і обсадження

ними вчительських та священичих посад [17, с. 13-14].

-

В контексті політики державної асиміляції особлива увага приділялась
школі, яка, за свідченням польських властей, "значною мірою могла причини
тись до виховання молоді у дусі, потрібнім для Польщі"

[17, с.8].Починаючи з

1930-х рр., влада почала :г~т~ьний наступ на школу, маючи на меті позбавити
її українського національного характеру. У зв'язку з цим, у вересні

1933

р. в

школах було впроваджено так званий "лемківський буквар",ціллю якого було

дезорієнтувати лемків, нав'язати їм лемківську ідентичність з метою подаль
шої їх полонізації.
Цю загрозу для лемків добре розумів громадський і політичний провід
Галичини, який у

1936

р. уклав "Вимогу українського населення Західної

України про припинення колонізації українських земель", де відзначалось, що
на терені Лемківщини влада проводить специфічну політику, та схиляється до
створення окремого лемківського народу.Тому зміна політики на.Лемківщині

є важливою справою, без вирішення якої не може бути мови про нормалізацію
польсько-українських стосунків. Ця зміна, говорилось у "Вимозі ... ", повинна
включати наступні пункти:скасувати лемківські підручники і повернути до
шкіл вчителів української національності;не ставити перешкод в діяльності
українських товариств

[4, с. 12].

Таким чином аналіз доступних джерельних матеріалів дає підстави кон
статувати, що ідеї окремішності серед місцевого лемківського населення от
римали певний імпульс насамперед в контексті польської етнополітики. Сві
доме маніпулювання властей в руслі національних орієнтирів нав'язувалось
лемкам через різні сфери: політичну, освітню, релігійну, інформаційну та ін.
Початок другої половини ХХ ст. ускладнив проблему співжиття лемків

ської групи та практично нівелював етнографічні терени адміністративними
кордонами. Безперечно треба призшrги, що лемки, як етнографічна група, ет

нічний простір якої був висунений найдалі на захід, перебувала в найсклад
ніших етнополітичних умовах, а тому рівень їх національної свідомості,
особливо у західних повітах ніколи не був високим. Власне цьому сприяли і
використовували на свій кшалт польські власті. В інформаційному звіті УПА
за листопад

1946 р. читаємо:

,,До цього часу поляки не можуть усвідомити, що

на Західній Лемківщині живуть тільки українці, а не "руснаки" чи "русини",
як вони звикли висловлюватись. Інколи з упертою наївністю намагаються до
вести і переконати себе, що українців тут нема, а є тільки русини або лемки,
які не мають нічого спільного з українцями
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[14,

с.

348].

Під час переселенських акцій з метою розвіяти сумніви окремих дія
чів, які продовжували спекулювати щодо національної належності лемків
за дорученням В. Гомулки, у квітні

1946

р. представники уряду звернулися

до Польської Академії наук з проханням надати офіційний висновок про на
ціональну належність лемків. На основі листа-відповіді від

1

квітня

1946

р.

можемо стверджувати, що вона доволі заплутана і неконкретна. У листі чи
таємо: ,,Лемки національно завжди-вважались за "русинів", а коли ціла люд

ність руська в Східній Галичині усвідомила і задекларувалась як народ "укра
їнський", консервативні лемки залишились при своїй старій назві русинів"[ 11,
с.

183).
Таким чином, важливим є збагнути, що хоча в кінцевому підсумку вища

наукова інституція і віднесла лемків до українців, все ж у подібних випадках
академічні резолюції бажають мати однозначний характер. Натомість висно
вки такого характеру, на наш погляд, тільки засвідчують політичну складову

відповіді та позбавлені об'єктивних науково вивірених інтерпретацій.
Загалом у період соціалізму на теренах пострадянського простору ру
синське питання практично було вилучено з офіційного дискурсу, а всі русини
були визнані українцями.
Водночас у Польщі, зважаючи на дисперсне розселення лемківської гру

пи та вияви її етнокультурної самобутності частими були вимоги населення до
влади з метою збереження спадщини. У зв'язку з цим у грудні

1959 р.

при то

варистві УСКТ було створено Секцію для розвитку регіональної лемківської
культури, яку очолив агент польських спецслужб лемко М. Донський, який

напевно завідомо попереджений у

1958

р. повернувся з УРСР. Проте, куль

турницька складова діяльності часто була затьмарена політичними непорозу

міннями, які нагнітались окремими особами. Тогочасна преса з цього при
воду писала: ,,За весь час існування секції праця в лемківському середовищі

зустрічала значні труднощі, які виникали з помилкової політичної орієнтації
Донського, Стефанівського та ін. лемківських активістів, говорячи делікатно

-

з їх сепаратистських тенденцій"[6, с.6).

Можемо стверджувати, що хоча офіційно післявоєнна Польща розгля
дала лемків в єдності з українською нацією, все ж у стру~рі прихованої

етнополітики, віддавала перевагу регіональній ідентичноСТІ лемків-русинів.
Про вияви окремими діячами ідей етнічної окремішності та спроби їх про
пагування з певним обуренням наголошували у своїх виступах і члени секції
лемківської культури. Т.Кузяк, виступаючи на з'їзді апелював до зали: ,,Є дея

кі лемки, які ведуть ворожу роботу. Хочуть відсепаруватися в своїй секції від
українців" і притягнути до себе людей, які не розуміють "же лемки то регіон,
а не нація"[13, с.

5).

В контексті пропагування і навіть популяризації лемківсько-русинської

етнічної окремішності важливу роль відігравав діаспорний простір. Саме у
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США в 1978 р. у Нью Йорку був заснований Карпаторуський осередок дослі
дження, головною метою якого була публікація і розповсюдження видань про

історію і культуру карпатських русинів, а також організація і фінансування на
укових конференцій в Америці і поза її межами. Діяльність осередку провади
ли визнані ідеологи русинізму: Павло Магочі

-

проф. Гарвардського універси

тету, який виконує обовязки президента осередку і Патрикія Кравчик - доктор
наук університету Дікенсон (Пітсбург). Особливо важливим від осередку був
англомовний журнал-квартальник "Карпато-Русин Амерікан"[8, с.

4].

Відзначимо, що прояви етнічної окремішності населення регіону про
довжували утверджуватись і серед закарпатської частини лемків. Чеський

журналіст Р. Вольф, перебуваючи на Пряшівщині та спілкуючись з місцевим
населенням на запитання "Що дізнався про українців-русинів? Він відповів.

,,Я дізнався, що тут живуть українці-русини, але також русини і українці,
правда з наукової точки зору це одне й те саме, але у вашому житгі

- це далеко

не те саме. Я зрозумів, що у вас є досить розуму, толеранції й наснаги щоб це
було те саме. І це мене тішить"[l, с.

25].

З початком 1980-х років в політиці польських властей почастішали спро
би нав'язання лемкам регіональної лемківської ідентичності. Про це свідчить

,,Ухвала у справах національних меншин" прийнята на І з'їзді делегатів "Солі

дарності"

7 жовтня 1981

р. яка урівнювала лемків з іншими націями.

Водночас початок 1980-х років засвідчив і певне пожвавлення в середо
вищі лемківської спільноти на предмет активізації етнокультурної діяльності.
Ще у

1979 р.

лемки, які проживали у Польщі вперше провели фестиваль "Ва

тра" на території, куди вони були виселені. На фоні поодиноких проявів та
неофіційного владного сприяння на початку 1980-х років зароджується цикл
культурно-мистецьких заходів Лемківська ватра безпосередньо на території

Лемківщини. Захід вперше був проведений у липні
сумками якого в липні

1984

1983

р. у с.Чарна, за під

р. було започатковане щорічне

видання "Голос

Ватри". Оригінальною започатковано новацією на фестивалі була щорічна
номінація "Лемко року", якими у

1987 р. -

1985

р. став Ф. Гоч, у

1986 р.

В. Грабан, а у

П. Трохановський

І все ж треба ствердити, що незважаючи, що змістовно ці Лемківські ва

три були українськими, але першочергову роль у них відігравали діячі, які та
ємно сповідували філософію лемківської етнічної окремішності та вичікували
сприятливих суспільно-політичних обставин, щоб зреалізувати формальність.
З середини 1980-х років змінюється офіційна позиція властей Польщі
у лемківському питанні, яка все більше тяжіє до підтримки та пропагування

лемківської окремішності. Це засвідчує замовлена у
ки

1985

р. Службою Безпе

Е. Прусу результати експертизи для Воєводського управління Лігниці в

якій говорилось: ,,Лемки то не українці, а такими можуть стати якщо польська
влада не перешкодить цьому процесу ... , скажу прямо: в наших національних
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інтересах - відізвання лемків і бойків від українців ... Нам потрібно, щоб вони
залишилися "собою", просто лемками під домінуванням польської культури,
що поступово приведе їх нарешті до польськості"[16, с.

278].

Зазначимо, що подібна політична метода не була нічим новим, поскільки
вже була добре апробованою у період Другої Речі Посполитої.
Формально прагнення окремих активістів лемківського руху у Польщі,
який впродовж 1980-х років мав виразний етнокультурний характер було за

тверджено у квітні

1989 р. коли офіційно було зареєстроване" Товариство лем

ків", яке очолив А.Копча. Товариство відмежувалось від української етноіден
тичності і активно почала пропагувати лемківську окремішність.
Одразу ж новозаснованим товариством був започаткований у

1989

р.

журнал "Бесіда" на сторінках якого автори почали активно пропагувати лем
ківську-русинську відрубність від українців. Цікаво, що це видання фактично

перервало вихід у світ "Лемківської Ватри".
Наприкінці 1980-х років ідеї неорусинства, як вияв етнічної окремішно
сті одночасно активізувалися і з словацького боку, тобто у південній частині
Лемківщини. В листопаді

1990

р. в Меджилабірцях було засновано організа

цію "Русинська оброда", побудовану на принципі, що русини не є складовою
частиною українського народу, але окремою етнічною групою. Вже третє за

сідання "Русинської оброди" у лютому

1993

р. у Свиднику своєю постано

вою запропонувало своєму представникові у Раді про народності, ,,сприяти

вилученню всіх представників Русинів-Українців з тієї ради, бо на Словаччині
немає ні одного Русина-Українця, а є лише русини і українці

[ 18, с.192]. Кожне

чергове засідання "Русинської оброди" це своєрідна спроба, реалізації шляхів
і різноманітної методики покликаної утверджувати новозасноване русинство.
На засіданні координаційного вибору "Русинської оброди" в січні

1995

р.

виступаючі наввипередки пропонували свої методи утвердження русинства.

Окремі активісти закликали, кожного члена "Русинської оброди" відвідати і
володіти ситуацією в межах

5

сіл регіону, спілкуватися з місцевою інтеліген

цією, задарма посилати в регіон періодику русинофільського спрямування,
організувати зустріч з вчителями і духовенством, які б мали допомогти надалі
пропагувати так звану русинську мову і її впровадження у школах

[ 18, с.193].
У цій парадигмі пропозицій вкотре все чіткіше увиразнюється насиль

ницьке нав'язування ідеї етнічної окремішності населенню регіону. Тому"Ру
синську оброду", акад. М. Мушинка називає її "найактивнішою, але й найагре

сивнішою організацією, яка у рамках «деукраїнізації» досягла незаперечних
успіхів"[12, с.

47].

А тому у цьому контексті вважаємо, що україніст із Словаччини М. Со
полига, не далекий від істини, коли стверджує, що

"національна недофор

мованість, регіональне усвідомлення та незадовільний культурний рівень
цього населення є результатом та свідченням довготривалого соціального й
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національного гноблення за всіх дотеперішніх режимів. Після

р. в рам

1989

ках так званої демократії був спровокований штучний розкол цієї етнічної
групи на дві національні меншини: русинську та українську

[15,

с.

20].

Хоча

переважна більшість цих громадян офіційно декларує себе словаками.
З початком 1990-х рр. у країнах Центрально-Східної Європи лемків

сько-русинська спільнота переживає процес сегментації, причинами якої були
як зовнішні чинники, які можемо віднести до суб'єктивних, так і внутрішні
переконання, які треба визнати мали і продовжують мати добру підтримку.
Доволі неоднозначний щодо лемківського питання продовжує залиша

тись офіційний владний дискурс Польщі та політико-пр.~~оІІий статус лемків
у Польській державі. Сегментацію лемківської спільноти провокує вже сам
офіційний дискурс. Постійною парламентською комісією національних та
етнічних меншин Сейму Польщі розроблений та прийнятий закон про націо
нальні та етнічні меншини і регіональну мову від б січня
українці визнані національною меншиною, а лемки

-

2005

р., згідно якого

етнічною[5].

Етнічна

меншина, в розумінні закону, це група польських громадян, яка істотно від

різняється і не ототожнює себе з народом власної держави. Власне останній
пункт, є визначальним який у розумінні польського законотворця відрізняє
національну меншину від етнічної. Парадоксальністю є, що етнічною менши
ною визнаними були лише ті лемки, котрі не ідентифікували себе як частину

української національної меншини. Вважаємо, що подібне трактування лемків
свідомо вносить дезорієнтацію в їх етнічну самоідентифікацію.

Водночас доречним буде відзначити, що активісти, окремих лемківських
організацій, які мають виразний проукраїнський характер, теж приймають за

прошення на заходи, які організовуються лемківсько-русинськими об'єднан
нями з виразною орієнтацією на етнічну окремішність від українців.
Дослідники стверджують, що при побудові національного "карпатору
синського" наративу лемків спостерігається вибірковий підхід авторів у ви

світленні історичних фактів: глорифікуються ті події, які можуть служити ос
новою націєтворчого процесу, та ігноруються ті події, що ставлять під сумнів
національний міф

[9,

с.

124].

Назаг~ можемо підсумувати, що важливо збагнути, що всі названі скла
дові етнічної окремішності регіонального лемківського дискурсу на погра
ниччі, які тривають впродовж ХХ - почагку ХХІ ст.моделювались штучно. На
нівеляцію, та денаціоналізацію решток українського населення регіону була
спрямована потужна система державних заходів, інерція яких продовжується,
на жаль і в наш час.
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КОЛЕКТИВНІ ПРАКТИКИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ ЯК

СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ ПРИМУСОВО ВИСЕЛЕНИХ

УКРАЇНЦІВ У 1944-1946 РОКАХ НА ТЕРИТОРІЇ
БЕРЕЖАНСЬКОГО ТА ПІДГАЄЦЬКОГО РАЙОНІВ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
У статті розглядаєгься використання усталених традицій громадського

побуту в нових умовах існування примусово виселених українців у

1946

роках

на

території

районів

Тернопільщини,

які

охоплені

в

1944ході

дослідження. Матеріал зібрано у Бережанському та Підгаєцькому районах
Тернопільської області на основі свідчень потерпілих у ес. Демня, Підвисоке,
Гутисько, мм. Підгайці та Бережани. Зроблено спробу визначити стратегію

виживання

переселенців,

яка

включала

основні

форми

колективної

взаємодопомоги (спрягання худоби, спільними зусиллями людей будівництво

хати і обробіток землі, колективне косіння тощо).
Ключові слова: вимушене переселення, адаптація, громадський побут,
господарство, форми взаємодопомоги.

The article deals with the use of the established traditions of social life in the
new conditions ofthe existence of forced evicted Ukrainians in 1944-1946 in the territory ofthe Ternopil region. The material was collected in the Berezhans'komu and
Pidgaiets'komu districts of the Ternopil region on the basis of the testimony of
the victims ofthe incident: Demnia, Pidvysoke, Gutys'ko, Pidgaitsy and Berezhany. An attempt was made to determine the survival strategy of the settlers, which
included the main forms of collective mutual assistance (combining cattle, joint
efforts ofpeople, building houses and cultivating land, collective mowing, etc.).
Кеу words: forced resettlement, adaptation, public life, economy, forms of
mutual assistance.
Усні народні оповідання-спогади свідків насильницьких переселень
українців з Польщі у

1944-1946

роках є джерелом для пізнання механізмів
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соціокультурної та соціально-економічної адаптації до нових умов існування
виселених на територію Тернопільщини. В основу статті покладено польові
дослідження (січень

2018

року), проведені у Бережанському та Підгаєцькому

районах Тернопільської області (се. Демня, Підвисоке, Гутисько, мм. Підгайці
та Бережани).

Показовими прикладами

пристосування до

є використання переселенцями усталених звичаїв

нового життя

громадського життя

і

побуту. Одним із способів виживання людей було використання таких форм

колективної взаємодопомоги як спрягання худоби, застосування спільної
праці людей при будівництві, обробітку землі, під час «косовиці» тощо.
Вивченням проблеми морально-психологічної та соціально-економічної

адаптації до нових умов життя переселених з Польщі українців у

19441946 роках займалися сучасні науковці: К. Чаплик [5], Т. Пронь [3], Л. Халюк
[4]. Кожен з них, у тій чи іншій мірі, розкриває важкі моральні і матеріальні

умови, в яких доводилося жити депортованим українцям.

Розкриваючи питання облаштування і ведення господарства на новому

місці, потрібно розпочати з того, що вимушено переселеним людям інколи
доводилося самим шукати собі житло, вони приїздили у розвалені не придатні
до життя будинки. Зі свідчень переселенця Тигача Мирона

(1937

р.н.) із

с. Вільшани Перемишльського району дізнаємося: «Тут привезли в Бережани,

у Потутори (Бережанський район). І ми там, надворі лежали. Їсти не було що.
Батько пішов шукати якоїсь хати, отуто на Демні, якусь знайшов, розвалюху.

То й так ми і перейшли. Це була хата поляків. «Поляків

-

туда, а нас

-

сюда».

Потім колгоспи. В колгоспі так само, треба було три дні на трудодень робити.
На трудодень давали
зерна»

[1,

арк.

20 г зерна. За цілий рік там заробив, може пів мішка
19]. Щодо ставлення людей до свого нового обійстя (двору), то

часто про хату і господарства не дбали, тому що сподівалися, що повернуться

назад. Казали так: «Ми поїдемо звідси!» Думав, що ще поїде. І вони посідали

(оселились), два брати тут жили»

[1,

арк.

7].

Через нестачу сил і здоров'я

(якщо у сім'ї хворіла жінка) не було кому обробляти город, тому на деяких
присадибних ділянках для городу не виділялося окреме місце. Натомість
худобу, як правило, тримали в селянському господарстві. Під час переїзду з
собою привозили корову і від продажу зайвого молока 111ожна було отримати

додаткові кошти. Також маємо свідчення про тісний зв..,,язок з родичами, які
у свій час виїхали до Америки, які допомагали переселенцям: «Надсилали
хустки, і ми ті хустки продавали. І так купляли хліб. Так ми виживали»
арк.

20].

[1,

Подружжя-переселенців з с. Вільшани і с. Вітлин Перемишльського

району розповідають як їх перевозили дітьми навесні: «Я так пам'ятаю, нас
було четверо дітей. На весні в березні нас вивозять. Тато посадив на фіру

четверо дітей. Обложили перинами, ноги, зимно було

-

-

березень. Наше місто

Ярослав. І там допіру ми чекали на поїзд товарний. Тато їде, усілись, та й

каже: «Гей-гей земленько

-

як нині пам'ятаю, я маленька, бо я тут у школу
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почала ходити

-

я тебе посіяв. Але я певне ту не буду збирати!». Так ми тут

приїхали. Корови поприводили до розвори. Догодувати нема чим навесні.

Ходять кукурудзянки сніпок просять, бо худоба. А ми такі корови попривозили

звідти, такі расові, німецькі, чорні. То ті корови чогось тут зліквідувались, рік
десь побули тут, ревіли щось. Ми приїхали до того Ярославля, а там допіру
товарний поїзд підійшов. Перегороджений, половина худоби, половина - діти,
люде їде. І так ми приїхали тут, до Бережан, на Потурори»

[1,

арк.

24].

Щодо існування правил, наявності якогось порядку при отриманні
хати і взагалі про стан наявного житла на новому місці, зустрічаються такі
відомості: «Там давали, як ти маєш свою хату, ті документи показували, по
тих документах давали хати. Та тут файних хатів не було, тут все під соломою

було. Потому навесні допіру голод. Бо шо, звідта не привіз - ніц. І ту нема шо,

не посіяно. Голодували. Бідили. Там було краще. Там де село Вітлин, там така
рівнина»

[1,

арк.

24].

Переселенець Мирон Тигач згадує про працю у колгоспі і на заводі:
«Приїхали, то колгосп був, тато пішов. Мали

15,

чи

20

сотих городу. Мама

трохи хворіла, то до колгоспу не йшла. А батько пішов на завод, вапняний.
В колгоспі біда була, мало шо платили. То нам обрізали (город, присадибну
ділянку), попри саму хату, тілько та шо вулиця була. На заводі тоже мало
заробляли, задержка була. Але всеодно, трошки легше було. Потом я скінчив

7

класів. І тоже пішов сюда на завод робити. Вапно там робили»

[1,

арк.

20].

Зі свідчень стає зрозуміло, людям на землі, де вони народилися жилося на
краще. Зі свідчень Семеняк Ганни Іванівни

(1942

р.н.,

):

«Тутво, не думайте,

шо всьо було так заселено як зараз, тут була пустота. Величезних будинків

не було. Площа була відкрита. Корова паслась на площадці педучилища,
директор нічого нам за то не говорив. І та корова нас спасала. Порося завжди
тримали»

[1,

арк.

7].

Далі очевидець подій додає про те, що для себе, на

м'ясо тримали свиней і була людина (теж переселенець), яка завжди різала ту

свиню: «Я, наприклад, то тікала в хату взагалі. Самі всьо робили. Ше такий
сусід у нас був, тоже переселенець, він старий м'ясник. Вони під Перемишлем
жили. Вони були дійсно м'ясниками, ковбаси робили. То він приходив, я
завжди йому доручала. От він, я йому: «Ви:розбираєте свиню і кажете, оце

шо закоптити, шо пекти, шо те сало, шо перетопити на смалець». Ми ніколи
на олії нічого не робили. Я завжди жарила рибу на смальці

[1,

корм для тварин використовували горохов 'янку

горох, а зелень

(оббивали

арк.

12].

Як

залишалася для худоби), у людей можна було її купити. Розповідають: «На
сушильному заводі завжди привозили горох, то відразу горох оббивали, а
горохов'янку продавали. В людей у селі можна було купити». Корову пасли

діти: «Моєї мами трохюрідного брата дочка. Їх було п' ятеро і мама брала їх
до себе. І вона в нас пасла корову

2

роки, а потім вже я пасла. Тут є вулиця

Адамівка, так прямо З км підряд. То там в кожній хаті була корова»

2В2

[1, арк. 15].

Корову починали пасти ранньою весною, могли виганяти пастися вже у квітні.
«Хто не мав шо дати їсти, то й наприкінці березня пускав десь у ліс, якісь там
гіллячки об'їдала корова, бруньки всякі. А так на Юрія виганяли, вже тепло, б

травня». Було так, що наймали пас-rухів і виганяли у череду, а було що пасли і
самі: «Хто не хотів в череду, бо корова могла не напастись як треба, по чередах

повигризала, повипасала все. А він собі погнав на своє, раненько встав там
година, до 8-ї попас і пішов до робити. Були й такі»

[1,

5

арк.47].

Цікаві дані дізнаємося про продаж корів і свиней: «Молоді так не знали, а
старі люди більше в тім розбирались. Перше, шо б вона добре їла. Дивились по
вим'ю, пробували. Якщо купив, до тижня часу корову можна було_ ІJ()І3ернути
і гроші забрати назад свої. Так і донині є. Не сподобалась мені ваша корова.
Раз, ми продали з мамою корову, на Франківщину, кілометрів за
купив в 71-му радіолу, хотів мати, пластинки, за

450
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7

звідси, а я

рублів. А корову десь за

рублів. І от до тижня часу, приводять нам люди корову. І кажуть: «Нам

вона не підходи. Вона реве, вона не хоче в нас доїтися добре. Не звикла до нас

-

Ну то нехай звикає - мама каже - Нє-нє, давайте нам гроші, а збирайте назад

її». Кинулись ми до грошей, а я вже кажу, шо витратив частину. Ті чоловік і
жінка кажуть: «Ну то донесеш нам пізніше!» І я получив зарпла-rу у Львові, і
доніс ті гроші». При купівлі корови покупець повинен був нести свій налигач:
«Вони мали свій принести. Бо так велось, шо забираєш і молоко, і щастя не
буде вже. Мусиш іти зі своїм налигачем. Намагалися купити молоду корову:
«із первістки, із ялівки виховували ми корову. Не завжди вдавалось купити.
Стара була наша, а мала тиличку, підгодували, затільніла, стару продали, а
лишилась молода».

Маємо дані як купували на базарі поросят: «порося вибрати, то мама
переважно їхала і купляла. Бо треба було подивитись обдивитись як воно там
себе поводить. Вивозили на базар у Бережани в таких ящиках. І вона якось,

то дивилась. Купляла спокійне, котре там не товклося і не кричало. Бо знала,
що як таке верескливе купити, то потім і -rут воно так буде. В стайні, в хліві
буде рити, щось шукати, ями робити. А щоб порося, пам'ятаю як рило, йому

заправляли дріт у рильце. Пробивали, кліщами закручували, як починало
рити-його там болі.цо

[1, арк.49-50]. Поширеною була практика здавати яйця
за 7 коп., щоб купи~и хліб: «Перейшли сюда, хата сипеться, на другий рік

закликала з тих кутів родичів. Тяжко було, я чекав доки якась курка знесеться,
щоб буханку хліба купити, здати яйце по

7 коп.» [1, арк. 54].

Щодо особливостей обробітку землі, розповідають, що «колись, як ще не

було колгоспів, люди мали коні. Це мій тато, оце там дома в Польщі, тримав
коні, орали і сіяли плугом, бороною. Та то дерев'яне, а то все було жилізне. А
то комбайнів не було, були такі ціпи. Так тими ціпами молотили в землі. То був

такий патик, було таке з шкіри, в.ушком зроблене, тако як бив і прокручував.

Треба прокручувати шоб вдарити -rут і -rут. Ставили на землю сніп розв' язаний.
~
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Кілька тих снопів, зо

4-5.

З одного боку, з другого, але то зерно до купи. Ти й

тоді потім били. Подивились вже зерна нема, далі»

[1,

арк.

22].

Про своє селянське господарство, як обробляли землю розповідають пе
реселенці з Лемківщини, батьки яких родом з се. Криниця і Мохначка: «Пра
цювали волами. Я ще мав тут ярмо. Маю лемківський ціп. І ото шо хліб пхати

в піч. Тато мій не був бідний, він мав

16 штук худоби. 12 свиней.

Робити треба

було тяжко, земля там була на пшеницю не добра. Овес і ячмінь родив. Ну і

хліб родився, але гористі ці, кам'янисті. Межі були виложені з каміння. Але
воно добре було на зернові, бо як не було довго дощу, то камінь давав вологу.

Як падав дощ, то камінь більше тягнув вологу. МотикlJ t5ули. Мотика то таке
як сапа, тільки воно як «серце». Лемки мотиками картоплю викопували. Вони
лопатами не копали. Мотиками звідси і звідси. Мама все життя тільки тою
мотикою займалась»

[1,

арк.

61-62].

Продовжуючи оповіді про умови життя вимушено переселених людей
потребує уваги моральний бік їх поведінки. Необхідно зауважити, що у сві
домості людей, хоча було і дуже скрутно виживати, у них завжди була думка
про те, що потрібно допомагати один одному, інколи навіть віддавати своє.
Ганна Семеняк згадує слова матері: «Мати казала: «Завжди поділись з бідні
шим!» На світі так є, шо люди живуть по-різному. Люди живуть дуже багаті є.

Є середні. А є дуже бідні. І якщо хтось тебе щось просить, а ти маєш

-

дай. І

таки, після війни дуже багато тих жебрущих було. Ходили по хатах жебрали.
То завжди мама давала, що мала. Кусочок хліба, якогось сира їсти. Зварила

картоплі, дала картоплі. Раз пам'ятаю прийшла циганка: «Дай якусь пельонку,
бо нема дитину в що перебрати!». Мама каже: «Ну ходи щось дам». То мама
простиню зняла з ліжка, розірвала на четверо. І дала її всі ті простині. Каже:
«Ну а що вона з дитиною зробе в дорозі! Як вона ходить по хатах і просить»

[1,

арк.

8].

Окремо потрібно відзначити ставлення місцевого населенням до пересе
ле1щів, яке було неоднозначним._ Є свідчення, що приїжджих прийняли воро
же, а є й навпаки, що їм допомагали. Місцеве населення називало їх поляками.

«Тут лишились місцеві, корінні люди. Неоднозначно. Дивились вороже. Міс
цеві каза:ли, шо чуть лі не поляки. І ще одно скажу, коли та біда тиснула мою

маму, м~ю сім'ю, ти й тако хтось з місцевих дав таке тої картоплі, сказати шо

однозначно погано прийняли не можна. І сказати, шо були від того раді, тоже
не можна. На Полтаві, то ті не хотіли відпускати. Навіть той голова колгоспу
приходив до мами, казав: «Я тебе ланковою зроблю!» Бо там не було кому ро
бити, там на ціле село було три мужики. Навіть був такий випадок, шо одного

лемка одна закрила і тримала в хаті, годувала його. Не хотіла відпустити»
арк.

[1,

61-62].
Цінними є зафіксовані свідчення про існування серед людей звичаїв

взаємодопомоги, зокрема, що є виправданим, такі звичаї проявлялися під час
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мазання хати. Колективне мазання хати відбувалось таким чином: «після того

як майстер робив каркас на «замазування хати» сходилися люди

(15-20

осіб).

Люди дружньо за два-три дні виконували роботу. Якось люди були дружніші.
Тако хліба не було стільки, шоб ситий, шоб наївся». Про потребу допомогти
оголошували, обходячи хати: «Ну то пішов по хатах. Я завтра начинаю місити,
буду робити, люди йшли. Які там були гроші, ніхто грошей не мав. Ну може
самогонки з буряка, шось закусити ти й всьо. Капуста. Цибуля з олією, води

трохи добавив, така закуска була. Потім накривали, ставили крокви, плати і
лати і всьо. Лати не різали як зараз, бо лісу не було. Був кругляк такий рівні
ший»

ка

[1, арк. 32].
Цікавий приклад спільно~~ ~адіння городу зафіксовано від Івана Кузя
(1944 р.н.), який розповів про побутування звичаю спрягання корів у одне

ярмо, тому що коней в господарстві не було: «Тако не було підвод, коней стіль
ко, всьо в колгоспі, мої батьки і сусідські батьки корову запрягали, були таке
ярмо, на два, бо корова не може одно тягнути. Мусить бути рівновага. З двох
сторін складалось, на шию натягували і запихалось і так ішов

[1,

арк.

32-33].

Характерно, що під час розрахунку за якусь роботу люди враховували доста
ток сім'ї. Встановлена плата за виконану роботу була відсутня. Наприклад,
свині різали навчені люди, їх коли запрошували, то він брав шматок м'яса чи
сала і більше нічого. На запитання яким чином регулювалася плата за роботу

відповідали: «Скілько люди дали, не було, один другого жалів. Він дивився,
де багато є дітей, менше брав. Де багатші, дали йому більше. Скілько дасте,
стілько буде»

[1, арк. 37]

З розповідей місцевого жителя с. Гутиська Ярослава Тимошенка дізна
ємося про спільні практики косіння. Хоча відомості є фрагментарними і

на

проведення «косовиці» (якщо називати її на традиційний лад) уже впливала
колгоспна система і вона втрачали первинну, притаманну їй, звичаєвість, все
ж так є виявом об'єднання людей при збиранні трави, збіжжя: «Жили тут пе
реважно поляки. Було всього кілька родин українських. Вони не поїхали, за

лишились і жили вже тут при лемках. Зараз уже таких і нема. Був Олійник

Йосип, два роки тому помер. Він був місцевим, розповідав як поляки тутора
ли. Ну як, хатів було багато, густо. Було поза сто, може й з лишнім. Потім як
приїхали, такі старенькі хатки розвалювали, будували новіші, лемки. Хто мав
яку змогу. Жінки звичайно робили в колгоспі. На буряках. На ділянках. А по
ляки, Олійник розказував, орали навіть там гори. Так землі бракувало. Кіньми
орали, були бідні і багатші трохи поляки. Видно навіть по тій горі
заказник державний, та гора тепер називається «Голиця»

-

-

зараз там

тепер заборонено

на ній косити, орати, а колись того ніхто не знав. Орали і косили підряд сіно
на ній, і я накосився там». Косити ходили колективно: «співали там, були мо
лоді дівчата, жінки, хлопці, позбирались. Потім уже у 83-м році, вже ми й хор

зробили такий. Співали лемківські пісні в Тернополі, в Бережанах. Я на баяні
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грав, акомпанував їм

[1,

арк.43]. У часи, коли мали власну землю, розпові

дають як на ній сіяли: «Сіяли, спочатку не було колгоспу після війни. Бо я в
51-му народився, колгосп десь був у 50-му, прийшлось віддати людям все що

мали. Коні забрали. Реманент забрали. І постав колгосп у Гутиську, і Демня,
і Підвисоке, такий був колгосп. Потім за декілька років укрупнили, добавили

Куряни, Павлів. Назвали колгосп імені Шевченка. Спочатку люди орали кінь
ми і в колгоспі навіть. Потім почали трактори поступати. Коли орали землю
кіньми, то краще, щоб за плугом йшло двоє коней». Таким чином, можна при
пустити, що була потреба об'єднуватися кіньми з сусідом чи родичами: «Я
сам орав не раз . .Хт9..мав скільки коней, якщо одним треба було меншу скибу
брати, бо один не міг кінь широко взяти. Треба було на меншу переставляти.
А якщо два коні, то вони легко йшли з одним плугом. А їздовий тримав за

чепіги плуга. І там помало зорав яких там

50

сотих за день

[1,

арк.43]. Ча

сто сусідові допомогали кіньми: «Коли були окремо, не в колгоспі, кожний
мав жорна, але не кожний мав коні. Коні трудно було мати. Мусіли помагати
сусідові наприклад, щоб він зробив кіньми. Поорав, вивіз гній. Хто був без
коней, бідував. Хто міг спромогтись на коня, на воза, на плуга, на борони, той
жив краще

[ 1, арк.45]. Іншим прикладом взаємної вигоди між односельчанами

була натуральна плата за виконану роботу (а саме молотьбу зерна на жорнах)
у формі частини вирощеної продукції. Зі слів В'ячеслава Жука, батько якого
переселений з Лемківщини: «Жорна ще маю. Тоді написали, що то «мельніца»

в документах. Їх тато привіз з Лемківщини, вони були на Полтаві, і аж сюди
попали. Всюди тато тягнув то з собою. Він думав, тут дадуть землю і він буде

працювати. Ті жорна тата потім спасли від голоду. Тому що сусіди вже тут як
були, хто мав якогось зерна трошки, то тато тими жорнами як молов, то при
горшню лишали, за то що змолов

[1,

арк.

61-62].

Таким чином, можна підсумувати, що складні обставини, в яких жили
вимушено переселені українці фактично реанімували (відродили) традиції
громадського побуту. Громадські форми взаємодопомоги, звичаї збуту продук
ції, виконання робіт на замовлення давали підвалини для адаптації до нових
соціальних умов існування. З одного боку це налагодження стосунків між са
мим переселенцями, а з іншого

-

з місцевим населенням. Адаптація пересе

ленців проходила у першу чергу через колективну підтримку як усталену тра
дицію громадського побуту. «Помагали один одному. Люди жили бідно. Але
все річно помагали один одному. Бо тепер вже стали люди жити краще, тепер

вже ти не заходь, в мене килим на підлозі, а там ше шось. А тоді сходились
люди, ділились своїми бідами»

[1,

арк.

8].
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ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х
РР. НА ТЕРЕНАХ БЕРЕЖАНСЬКОГО Й ПІДГАЄЦЬКОГО
РАЙОНУ ТЕРНОПШЬЩИНИ: НАРАТИВНІСТЬ ТА
МОЖJШВОСТІ УСНОІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

У доповіді на основі польових експедиційних матеріалів, зібраних на
півночі Тернопільської області розкриваються сучасні аспекти особистісного
та колективного виміру переселення у 1940-х роках. Показано можливості

усноісторичних джерел в контексті реконструкції та осмислення у наші дні
подій нащадками переселенців насильницьких міграцій.
Ключові слова: вимушені переселенці, лемки, Тернопільська область.
Вимушені переселення ХХ ст. є однією з найбільш трагічних сторінок

української історії. Їхні соціокультурні наслідки позначені цілим клубком
проблемних питань, що потребують розгляду та аналізування. Це стосується

загалу науково-теоретичних питань (термінологічного означення акції пере
селення, встановлення чітких хронологічних меж, розробки єдиного підходу

щодо розуміння цих подій у візіях дослідників з метою подолання протиріч
на рівні історіографічного дискурсу). Концептуальними також є проблеми,

пов'язані з аналізуванням усноісторичного наративу переселених, ідентифі
каційних процесів, адаптаційних практи1<·та їх відображення в сучасному зрізі
..;

етнокультури.

Збір, систематизація та осмислення усноісторичних матеріалів, що сто
суються подій переселення у 1940-1950-х роках не втрачає своєї актуально
сті і сьогодні. З одного боку це обумовлено тим, що питання адаптаційних
практик, настрою, етнокультурної історії переселенців упродовж перших де

сятиліть їхнього проживання на нових локаціях були «закритою» темою для

досліджень. По суті системні студії із проблеми почались лише в останній
третині ХХ ст. Водночас, пожвавлення наукового інтересу стосовно україн
ців-переселенців на теренах Польщі відбувалося у 60-х рр. ХХ ст.
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[12,

с.

482].

З огляду на це, було втрачено можливість записів від безпосередніх учасників
переселення «по гарячих слідах», коли їхні спогади були ще на вустах.

Одним із найбільших регіонів розміщення вимушених мігрантів стала

адміністративна територія Тернопільської обл. Зокрема, дослідники Ю. Бод

нарчук та М. Лазарович привели дані про те, що на Тернопільщину було пере
селено

34 тис.

українців, що становило

35,9% загальної чисельності

міграцій

ного потоку і половину мігрантів, які оселились на теренах західних областей
України

[3].

Проблема насильницьких переселень середини ХХ ст. є поки недостат

ньо дослідженою в сучасній українській соціогуманітаристиці, .хоча викликає
в колах різних наукових дисциплін значне зацікавлення. Особливо актуальним

напрямком сучасних студій є питання їх усноісторичного наративу, викори
стання та осмислення здобутків окресленого підходу. В пропонованій розвідці
використано ідеї та міркування О. Кісь, Г. Грінченко, І. Ребрової, І. Романової

[7,

с.172-187] та Т. Величко

[4],

в працях яких викладено теоретичні аспекти

дослідження усної історії загалом, та специфічність української проблематики
зокрема. Вагомою у контексті нашого дослідження видається наукова стаття
О. Веселової, в якій дослідниця намагається співвіднести опозицію архівні/

усні історичні джерела, проявляючи науковий потенціал та доцільність за
стосування останніх по відношенню до подій відносно недавнього минулого

[5,

с.269-281]. Спеціальні розвідки Г. Боднар

К. Чаплик

[14,

с.96-100], Т. Пронь

[10,

[2,

с.20-36], Л. Халюк

[11-13],

с.173-182] та інших дали можливість

виявити загальне і конкретне при характеристиці усноісторичного наративу

переселенців у різних регіонах України, в тому числі на Тернопільщині.
В якості джерельної бази виступили власні зібрані польові етнографіч

ні матеріали, які дають можливість відтворити подієвий масив вимушеного
переселення, виявити оцінки та рефлексії переселенців чи осіб, дотичних до

міграційних процесів на теренах Бережанського та Підгайєцького районів
Тернопільської обл.

[8].

Серед їх загалу виділяємо окремий масив експерт

них свідчень, до яких відносимо відомості записані від місцевих краєзнавців,
які протягом тривалого часу зуміли зібрати, зафіксувати у формі щоденника,
стенографічного ,чи аудіо запису) та осмислити на основі власного/родинно

го (індивідуального/колективного) досвіду відомості. Їх спогади видаються
своєрідним сховищем знань, адже більшість записаних ними відомостей на
сьогодні з різних причин не доступні. Серед них виділимо свідчення Г. Семе

няк (м. Бережани), А. Жука (м. Підгайці) та Я. Тимошенка (с. Гутисько Бере
жанського району Тернопільської обл.). Вочевидь в силу особистих обставин,
впливу сучасного гранд-наративу, суспільно-політичної ситуації ці свідчення

й спогади певною мірою позначені суб'єктивними оцінками. Втім, при зістав

ленні та компаративному аналізі матеріалів вдалось наблизитись до відтво
рення достовірного, хоча й мозаїчного образу досліджуваної проблематики.

2В9

Цілком слушним видається підхід, що застосувала Л. Халюк, характе

ризуючи ідейно-змістові мотиви спогадів українських мігрантів, переселених
внаслідок акції «Вісла»

(1947

р.). Дослідниця розділила основні тематичні

мотиви на три групи: перебіг переселення і адаптації мігрантів до нових умов

життя, специфіка ідентифікаційних процесів та образ «малої» вітчизни

[11 ].

Окреслений підхід є прийнятним з точки зору аналізу усно історичного нара
тиву переселенців на теренах Тернопільщини.
Специфіка сучасного збору усноісторичного матеріалу полягає в тому,

що більшість безпосередніх вимушених переселенців відійшли у вічність. З
огляду на це трансформується наративність запис:1н11:х. спогадів. Адже здебіль
шого запис ведеться або від учасників переселення, які в силу обставин (ма
лолітній вік тощо) не усвідомлювали перебігу і наслідків міграційного потоку,

або ж від нащадків вимушених переселенців. Вони бажали і зуміли «вислу
хати» батьків чи інших представників родини, так би мовити відрефлексувати
їх, дати їм оцінку з власної точки зору.

Необхідно підкреслити, що насиль

ницьке переселення не було одномоментним актом, а мало цілий ряд супро
воджуючих подій, сподівань та соціокультурних наслідків. Зокрема, сучасні

інформанти були присутні, «переживали», не/брали безпосередню участь у
спробах зв'язатись із родичами, які залишились на батьківщині у формі листу
вання чи передачі окремих меседжів через знайомих осіб, намагались разом із
батьками здійснити не/успішну зворотну міграцію. Беззаперечно, що ці фак
тори впливали на самоідентифікаційні процеси та самосвідомість сучасних
респондентів, і позначились на наративності записаного польового матеріалу.

Показовими в цьому плані є свідчення Г. Семеняк, яка згадувала: «Я фактично
народилась у Польщі. Знаєте ж, така була «дуже добра» місія Сталіна, всіх
українців вигнати з Польщі на Україну. І в тому числі, я тоже з тих вигнанців.

Мені було три з половиною роки як я приїхала на Україну. Від [19]46-го року
з березня місяця я тут. Це вже я не є з Польщі, а я вже тут [підкреслення моє

-

В.І.]»

[1,

арк. З]. В цьому контексті треба сказати, що свідчення Г. Семеняк

можна відносити до експертних з огляду на багаторічні краєзнавчі та генеало
гічні студії респондентки .

. Ми

підтримуємо думку Т. М. Пронь про варіативність та локальну спе

цифіку- переселення, відсутності у наративних матеріалах одностайності по
зицій мігрантів щодо питань мети цієї акції, наголосу на примусовому харак
тері переемеИІі•f~,

~- 177].

Втім, на теренах Бережанщини та Підгаєччини

(Тернопільська обл.) можемо моделювати певний спільний образ перебігу
окресленої події Так, загальний сюжет переселення можна проілюструвати на

прикладі спогадів жителя с. Гутисько (Бережанський район Тернопільщини)
Ярослава Тимошенка, який збігається з іншими наративами.

Він згадував:

«їх [лемків] вантажили в товарні поїзди, під відкритим небом. Жінчин брат,
живе в Бережанах, розказував, шо його і його брата малого, тато знайшов до-
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шок, так як захистив, дошками заложив, вони там сиділи. А самі батьки му
сіли під відкритим небом їхати, довший час. Спочатку до Самбора переїхали,

а потім з Самбора два паровоза тягнули состав, бо один не міг. Приїхали, там

станція Потутори [сучасне село Бережанського району Тернопільської обл.} є
така недалеко Бережан. Висадили їх на тих Потуторах. І ідіть, де хочте. А ше

не прийшла рознарядка, ше поляки не виїхали. І вони не могли, сиділи на тій
станції. Вони ходили по селах жебракували, бо треба було чимось годувати,
запаси кінчились. А там треба було з місяць ше сидіти. Потім приїхав якийсь
чиновник, об'явив, шо поляки вже виїхали. Тоді вони пішли по селах, йшли по

колії, і шось їм тут сподобал~~ь»

[1,

арк.

44].

При чому треба сказати, ЩО ро

динна історія переселення ідентична за виключенням окремих деталей. Опи
тані мігранти, здебільшого нащадки вимушених переселенців, дуже детально
переповідають фактичні деталі подій середини ХХ ст., часто жестикулюючи

та емоційно переживаючи їх знову і знову. На загал, скажемо, що історичний
сюжет переселенської акції зафіксований і в студіях інших дослідників ви
мушеного переселення 1940-х років, змістове наповнення таких відомостей є
практично ідентичним нашим записам

[14].

Достатньо рідкісними зринають спогади щодо інших кампаній по пере
селенню, аналогічних за змістом, втім відмінних за способом їх здійснення.
Такі акції є маловідомими широкому загалу, що підсилює їхні студії. Так, кра
єзнавець В'ячеслав Жук (м. Підгайці) зазначив:

«Переселення було двойне.

В [19]39-му році, за тим Пактом, шо Керзон [Лінія Керзона

1919 р.

-В.І.], що

прийшла совєтська власть, а там німець, тут (на Тернопільщині) було село

Бекерів [сучасний хутір Бекерів,' приєднаний до с. Новосілка Підгаєцького
району]. Німецька колонія, їх відправили до Німеччини. А на то місце пере
селялись сюда фактично самі бідніші з Лемківщини. Але добровільно було,
навіть при німцях. Люди зголошувались, бо знали шо тут землі добрі. Мали
надію, шо будуть господарити. І тут є навіть в Підгайцях жили ті люди, Хрущ,
Пеляки на Марцелівці»

[1,

арк.

60-61].

Втім, подані відомості потребують де

тального вивчення, реконструкції їх на основі усноісторичного та архівного
багажу дщшх, з метою відтворення «білих плям» міграційних процесів радян
ського часу та їх об'єктивної оцінки як в зрізі регіональному, так і загальноу
країнському.

На особливу увагу заслуговують окремі фрагменти спогадів щодо по
чаткового етапу проживання в нових умовах. Незважаючи на те, що доля кож

ної родини, чи навіть пересічного члена родини складалась індивідуально (з
огляду на обрання стратегії виживання: пристосуванства, не/сприйняття ра
дянської системи, спротив «радянським» цінностям), все ж можна відстежити
певні загальні риси первинного «освоєння» нових теренів та специфіку інтер
претації цього проблемного питання.
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Вагомим у цьому контексті видається обрання нового місця проживання

на основі уявного домашнього образу етнокультурного ландшафту. Зокрема,
міркуючи про образ рідного дому І. Кузяк (с. Підвисоке Бережанського райо
ну Тернопільської обл.) розповідав: «Шо там? Гори і місцевіть, така як отут»
[1,арк.27]. Також житель с. Гутиська Я. Тимошенко згадував: «Побачили отакі

гори, а дальше вже таких нема, сподобалось їм, і вони почали заселяти тут
хати[ ... ] Поки жили тут люди старі, вони вічно марили своєю Лемківщиною.
«Там були гори вищі від наших». Вони попали в гори сюди, але й це їх не ті

шило. Були вищі висоти, були ялини, більше хвойних дерев, ну їхня сторона.
Завжди казали.: «ат як в нас дома було!»

[1,

арк.

44].

Адаптаційний період початкового етапу проживання вимушених пересе
ленців на новій території супроводжувався заходами радянської адміністрації

щодо їх облаштування, працевлаштування та ін. З огляду на це, необхідно під
креслити окремі нюанси, які присутні у нарагивних магеріалах щодо мотиву
продовження насильницьких виселень/переселень в контексті продовження
боротьби радянської влади «з ненадійним елементом».

Так, Г. Семеняк (м.

Бережани) докладно переповідала: «І одна (військова) частина стояла в Ра

туші, називали їх «краснопогонщики». Вони були тільки по боротьбі з «бан
дерами». Такі були випадки, поліцаї [мова йде про початок 1950-х рр.

-

В.І.]

два, приходять під клас, відкривають, називають прізвища виводять і пішов на
Сибір. В Сибір гнали страшно. Я в другому класі коли вчилась, в нас одного
хлопчика забрали. Другий клас, він мав тільки маму, тата він вже не мав. І
приходять: «Парасєвич Роман». Хто, на вихід!!! Як забрали Романа, я не знаю

коли він приїхав. Вже він приїхав дорослим»

[1, арк. 6-7].

Слушними у цьому

контексті видаються міркування О. Гнатюк, яка, характеризуючи его-докумен

ти різних історичних проміжків ХХ ст., підкреслила той факт, що створені

щоденники/мемуари пізнішим часом після подій мають значний вплив сучас
ного їм гранд-наративу, вони вписуються у нього, автори змушені «підкорити
ся» пануючій оцінці подій

[6].

З огляду на сучасні суспільно-політичні події в

Україні, варто підкреслити подібну тенденцію, що стосується усних спогадів
переселених осіб, їх власної спроби осмислити та інтерпретувати сучасні пе
рипетії суспільного життя.
Вагомим аспектом дослідження переселення у 1940-х роках є питан
ня громадського сприйняття переселенців, їх взаємосприйняття в контексті
обрання стратегії їх адаптації та моделі подальшого співжиття.

Суспільний

образ лемків почасти складався із чи не головного господарського заняття

-

різьби по дереву. В. Жук (м. Підгайці), розповідаючи історію власної родини

зазначив: «В лісі лемки були спеціалісти добрі. Знали способи як ту ялину
скинути, як її стягнути, то не так просто. Бо був такий Кулянда Нестор Кон

стантинович. Він розказував на Полтаві [спочатку родина була переселена в
Полтавську обл.], вони прийшли, а самі жінки, і там він з ними. Кидали дере-
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во, а там рівнина, і попало там в межигілля, в рощоху. Ти й вони йдуть дальше,

а він [Н. Кулянда] питає: «Що з тим?- Воно вже й тут так і зогниє!» Кулянда
каже: «Як я собі заберу?» Вони посміялись, шо як забереш. Він знав способи,

взяв віз і роз'єднав 1 дав на довжину, коротше стягнув і всьо. Всім селом збіг
лися дивитись. Казав: «Вони там нас у Полтаві поляками називали. Ух какая

тєхніка у поляків? Так казали»

[1,

арк.

61].

Згадуваний нами Я. Тимошенко

відмітив: «Вони ше в Польщі, на Лемківщині різьбили. Потім переселили їх

сюди, в [19]45-му році, і вони бачили шо тут біда. В колгоспах мало заробляли
люди. На колгосп надії було мало. Вони різьбили, і возили десь по курортах,
тут. Трошки шось підзаробити. Хоть якусь копійку»

[1,

арк.

41].

Важливими видаються спогади переселенців, що стосуються мрії/заду
му/конкретних дій щодо повернення вимушених переселенців. Мешканка м.

Бережан, Г. Семеняк на прикладі родинної історії переповіла: «І так сталося,

27

грудня

[1945

р. -В.І.] похоронила сина мама,

7 років

було братикові, а вже

в березні була тут. Кожен день плакала, хотіла назав вернутись, бо казали, шо
вернемся ми. Не вернулись!!! Вона завжди: «Боже, я навіть могили не впоряд

кувала?!» А потім поїхала, коли вже дозволили їхати, поїхала до рідної сестри.
Приїхала туди, вертається і каже до тата: «Знаєш Іван, ми вже більше ніколи
там не будемо. Село згоріло. Люди виїхали. Там вже навезли поляків. Куда ми
туда поїдем?!»

[1,

арк.

4].

В контексті розгляду процесів не/зберігання ідентичності після пере
селення окремим аспектом дослідження є аналіз відомостей, що стосуються
взаємо/не/сприйняття вимушених мігрантів родин один одного, що були пе
реселені із різних регіонів

-

Лемківщини, Надсяння чи Холмщини. Відміт

ною рисою є те, що диференціація переселенців відбувалась на основі мовної
ознаки (переважання польського елементу в говорі переселених), наявності

змішаних україно-польських родин тощо. Переселенець В. Тигач (с. Демня
Бережанського району Тернопільської обл.), родом із Перемишльщини, згаду

вав: «то приїхали, десь недалеко Карпат вони жили. Їх називали лемки. Лем
ківщина. То вони займались різьбою. Бо ми навіть до Америки були вислали,

зробили такого орла, під тим орлом і заєць, і лисиця була. То жінчин вуйко,
мамин брат був» [1, арк. 20]. Згадуваний нами 5.(. Тимошенко принагідно за
уважив: «Але приїхали спочатку перед ними, де_.,за місяць чи як, приїхали такі

північніші від них жили. В них була вимова інакша трохи. Така трохи змішана
з польською, там є таке містечко Динів, в Польщі, недалеко Санока польсько
го. Із того Динова переїхали люди, їх було кільканадцять родин. Не так багато

як тих лемків. Вони помалу прижились, зайняли хати кращі трохи, під бляхою
котрі були. Вони не з Динева, а Лубно було, таке село»

[1,

арк.

44-45].

Отже, на основі зібраних польових усноісторічних матеріалів можемо

констатувати наявність домінантних наративів, в яких крізь покоління відо
бражається детальний перебіг переселення, рефлексії щодо його мети та на-
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слідків, пошук шляхів збереження власної ідентичності. Недостатньо вивче
ним на сьогодні напрямком вивчення усноісторичного наративу вимушених
українців-переселенців 1940-х років видається взаємо/не/сприйнятгя між їх
окремими групами із різних регіонів на нових місцях проживання. На матері
алах спогадів мешканців Бережанського та Підгаєцького районів Тернопіль
ської обл. вдалось показати специфіку цих відносин в регіоні, втім комплексна
візія питання потребує подальших студій.
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ZERO-SUМ GАМЕ: БОЙКО VS HOMOSOVIETICUS
(СПРОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ САМОБУТНОСТІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

НА ХЕРСОІПЦИНІ В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ РАДЯНІЗАЦІЇ В
СЕРЕДИНІ ХХ СТ.)

У роботі пропонуєгься погляд формату антагоністичної гри з нульовою
сумою

1951

на
р.,

процес

адаптації

спрямований

бойків

на

продемонструвати

Херсонщині

після

діалектичну

переселення

взаємозалежність

акультураційних процесів з політикою радянізації, внаслідок якої бойківська
етнічна група мала перетворитися на homosovietivus-iв. Виділяються антоні

мічні пари якостей, що протиставляють традиційні характеристики бойків
типовим радянським, аналізується поступова ментальна

трансформація

переселенців.

Ключові слова: бойки, переселення на Херсонщину, адаптація пересе
ленців,

_;,

homosovieticus, радянізація.

Середина ХХ ст. в Радянському Союзі характеризувалася вибухом депор

таційних хвиль. Мотивами до переселення щоразу ставали політичні і геопо
літичні міркування партійного керівництва країни, що жодним чином в реаль

ності не відповідало інтересам і прагненням самих переселенців. Переселені
ж етнічні групи, а й навіть цілі народності, що втрачали колишній уклад життя,
економічну основу свого існування, в процесі акультурації пристосовувалися

до нових екзистенційних реалій. Часто колишні звички, ментальність депор
тованих були абсолютно протилежними задекларованим в СРСР цінностям

«радянської людини». В такому випадку керівництво країни спрямовувало всі
сили для того, аби опір радянізації був мінімальним, а потрібні «перевтілення»
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сталися з переселенцями в найкоротший термін. Самі ж депортовані, маючи
на меті збереження своєї самобутності всіляко намагалися цій радянізації про
тистояти. В такому випадку складалася ситуація, коли конфлікт інтересів по
роджував своєрідну гру з системою, де перемога могла дістатися лише одному.
Згідно класичної теорії ігор, розробленою американськими вченими Дж. фон

Нейманом та О. Моргенштерном, така антагоністична гра з нульовою' сумою
виникає в момент, коли програш одного автоматично означає виграш іншого,
що характерне для ситуацій коли інтереси та кінцеві цілі сторін не можуть
жодним чином взаємодіяти
приклад

zero-sumgame. у

[14].

Пропонована розвідка наочно демонструє

~онтексті боротьби між владою та переселенцями

за ідентифікацію. За основу дослідження взятопереселення бойків

1951

р.,

проведене внаслідок «взаємного обміну» ділянки у Люблінському воєводстві

розміром

480

км 2 на рівну частину Дрогобицької області, згідно Договору про

обмін ділянками державних територій

[6].

Керівництво Радянського Союзу

переселило на південь та схід УРСР усіх проживаючих там українців

(32066

осіб). Під переселенську акцію підпадала етнічна група бойків.Народжені
на території Польщі та існуючи більшу частину життя в умовах відносної

свободи та економічної і соціальної незалежності, бойки зіштовхнулися з
новими реаліями радянського світу, в який мали так чи інакше інтегруватися.
Попри прагнення зберегти хоча б якісь елементи своєї етнічної самобутності,
переселенці мали пройти на Херсонщині той ШЩІХ, який корінне населення

краю проходило ще в 20-30 рр. ХХ ст., а традиційним якостям бойків тут
протистояли сформовані раніше якості

homosovieticus.

Переможцем цієї

«гри» міг стати тільки один, адже гібридна модель «радянського бойка» не
вписалася би в тогочасні реалії. Відтак дослідження пропонує свіжий погляд

на акультураційний процес бойків-переселенців на Херсонщині середини ХХ
ст., покликаний показати складність адаптації, яка полягала в боротьбі тради

ційних цінностей бойків з типовими радянськими: індивідуалізму з колекти
візмом, релігійності з атеїзмом, нонконформізму з конформізмом тощо.
Методологічну основу роботи склали: концепція тоталітаризму, теорія
«масового суспільства», теорія ментальності, теорії соціальної ідентичності й

адаптації, теорія пропаганди та теорія ігор.

Перші дві теорії використані автором як базові для пояснення сутності
детермінованості

депортаційної та

асиміляторської

політики

радянської

держави (для погляду на проблему «згори»).

ІНтеF-ровані в розвідку теорія ментальності, теорії соціальної ідентичності
й адаптації з паралельним використанням теорії пропаганди, дозволили

дослідити зумовленість трансформації рис ментальності бойків як конкретної
історичної соціальної групи у ході її радянізації на півдні України завдяки

цілеспрямованому функціонуванню методів і засобів пропаганди(розгляд
питання «знизу»).
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Джерельну базу роботи склали писемні та усні джерела. Серед писемних
джерел

-

неопубліковані архівні справи та опубліковані документи з історії

радянсько-польських відносин. Архівні справи виявлені у Державному архіві
Херсонської області (далі -ДАХО)

[2-5].

Усні джерела в свою чергу також диференціюються на неопубліковані
(зібрані автором) та опубліковані. Неопубліковані усні джерела були здобуті
шляхом

інтерв'ювання

переселенців

в книзіН. Кляшторної

[8-9].

[10-12].

Опубліковані

містяться

-

Таким чином, залучений масив документів

і матеріал_іІJ в цілому створює достовірну та об'єктивну джерельну базу
дослідження.
На Херсонщині в бойків змінилося все

-

від соціального становища,

побуту, професійної діяльності, порядків до клімату. Радянське керівництво
ще з самого початку обирало південь та схід УРСР як місце переселення через
те, що це були райони з усталеними радянськими порядками, тому вважалося,

що перетворення переселенців в

homo soveticus

тут не стане великою

проблемою. До того ж у зв' язку з запланованим будівництвом Каховської ГЕС
та загальною нестачею робочих рук в колгоспах області, дефіцит людей мали

заповнити переселенці.
З перших днів після переселення почався конфлікт: між прагненням
бойків зберепи старі уклади з одного боку, та спробами влади максимально

швидко «інтегрувати» переселенців в існуючий лад з іншого. Ключовими
антагоністичними парами якостей були:
Індивідуалізм

vs.

Колективізм. Кооперація та колективізація

майбутнього комунізму, а отже сформувати
було

першочерговим

проведену

завданням.

колективізацію

в

Усе

-

основа

у бойків почуття колективізму

ускладнювалося

Дрогобицькій області

і

ще в

тим,

що

попри

1944-1946

рр.,

бажаючих вступати в колгоспи там було одиниці, оскільки майже всі мали
своє одноосібне господарство. З приїздом на південь бойківська позиція
залишалася

незмінною,

а подекуди

навіть категоричнішою.

В

архівних

документах не раз зустрічаються свідчення щодо того, що переселенці з
перших же днів відмовлялися вступати в колгоспи, підкресливши~ що ніколи
до цього там не працювали і не збираються [2,арк.14]. Поруч з тим, не за
перечують цього і самі переселенці. А. Кріль задує: «Нас відразу в колгосп
записали. Ми тоді пішли до обкому, але нічого не допомогло. Кажуть: вас пе

реселили в село, то й робіть у колгоспі. І ми зробилися, як полонені. Я, не
повідомляючи в колгосп, влаштувався на роботу на станцію. Але й там мене

найшли. Кажуть: ти повинен у колгоспі працювати»

[8].

Для тих, хто все ж чи-.

нив опір, влада мала інші методи.Наступним «ходом» стали репресії, бороти

ся з якими переселенці вже не могли. До найрозповсюдженіших репресивних
заходів можна віднести: ув'язнення, закриття в психіатричній лікарні як най-
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радикальніші, або більш лояльні

-

штрафи, погрози тощо. Самі ж переселенці

часто згадують про репресії. Наприклад, Л. Романюк розповідає: «Батько наш

дуже сильно совєтів не любив. Відмовлявся в колгосп іти, майно віддавати,

професію міняти. Одного разу, коли він так відкрито про злочини влади кри
чав, його забрали в психічну лікарню, ніби він хворий на голову. Тримали
його там доки Сталін не помер. Тоді вже дозволили забрати. Мізки йому тоді
промили добре, бо повернувшись одразу в колгосп добровільно пішов. Так до

самої смерті і не розповів нам, що з ним там робили»

[11].

Таким чином всіх

примусово все одно колективізували без жодних альтернатив

-

індивідуалізму

місця в системі не було.

Релігійність vs. Атеїзм. Асиміляція охопила різні сфери життєдіяльності,
в тому числі і культурно-релігійну. Загалом це було важливо і через те,
що християнство пропагувало зовсім не ті цінності, якими мала володіти
радянська людина, до того ж забагато релігійної обрядовості та «упереджень»
суперечило загальній концепції «правильного» комуністичного світоустрою.
І хоча в загальній політиці влади певний час був даний поступ у питаннях
релігії, в середині ХХ ст. все знову змінюється.
Розгорнута антирелігійна кампанія не могла не позначитися і на бойках.
В тих селах, куди їх переселили не було церков (навіть православних), за
релігійні обряди жорстоко карали і загалом кон'юктура була не сприятлива.За
задумом партійного керівництва, релігію людям мали заміняти комуністичні
імперативи. Християнські свята заміняли

урожаю,

днями

народження

вождів,

радянськими

ювілеями

-

святами праці,

колгоспів,

річницями

жовтневої революції тощо. Таїнства хрещення були замінені на посвяти у
піонерів та жовтенят. Такими кроками комунізм мав стати заміною релігії для

переселенців. У відповідь на це бойки дуже берегли свою віру: ховали ікони,
таємно відвідували церкву в сусідньому селі, яку ще не встигли закрити,
дотримувалися традицій святкування Різдва, Великодня та інших найбільших
християнських свят, не дивлячись на погрози і заборони. В. Срога згадує:

«Релігія дуже важлива для нас була. Ми молилися кожен день. Мама всіх
нас навчила молитві на польській мові, щоб ніхто навіть не розумів, що ми
робимо, адже дуже сильно переслідували тут_таких»[12]. Варто однак відміти

ти, що навіть попри активно проведену антирелігійну кампанію з розгалуже
ною системою пропаганди, владі не вдалося остаточно подолати релігійність

всіх переселенців. Обманюючи систему, йдучи на хитрощі, в цій сутичці пе
ремога залишилася за бойками.

Самодостатність

vs.

Інфантилізм. Враховуючи важке життя в гірській

місцевості, а тим паче під не надто лояльним польським керівництвом воєнного
і повоєнного часу, у бойків була чітко сформована якість самодостатності,де

опорою виживання були виключно власні сили, вміння та ресурси.

В СРСР

навпаки, влада намагалася створити всі умови щоб громадяни всіляко довіряючи
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державі просто плили за течією. Для того аби повністю маніпулювати новими
громадянами,

радянське

керівництво

мало

створити

видимість

турботи

над переселенцями. Таким чином у бойків мала виховуватися потреба у

патерналізмі і розуміння того, що в обмін на свободу влада піклуватиметься
їхніми потребами. «Турбота» виявилася у декларативних пільгах, можливості
сплачувати за нові будинки не одразу та у праві не платити податки перші

5

років. ·Згідно документів, в найкоротший час переселенцям мали виплати

усі компенсації за залишене в Польщі майно, а скот обміняти на рівноцінні
одиниці худоби

[5,

арк.381]. На практиці ж, ті хто оцінювали майно в Польщі

обезцінювали його і у результаті бойки, депортовані на південь України ставали заручниками ситуації, адже грошей з переоціненого майна не вистачало

навіть на те щоб придбати собі тут хату. Таким чином, люди мали відробляти
свої ж гроші в колгоспах роками. Окрім формування в переселенців потреби
у патерналізмі, влада почала «перевиховання» своїх нових дітей. Плацдармом

маніпуляцій стала освіта. Бойківську говірку часто сприймали як за невміння
говорити, а отже було прийнято рішення заново відправляти в заклади освіти

новоприбулих переселенців. В архівних документах також зазначається про
потребу відкриття додаткових класів для переселенців шкільного віку, а ча
стину дорослих відправляли на курси перепідготовки, де «ліквідовували їхню
безграмотність»

[4,

арк.193-195]. Насправді ж шляхом пропаганди та методів

маніпуляції бойків змушували переконуватися в хибності своєї говірки, сво

їх поглядів і своtї культури загалом та проходити «перевиховання» для того
аби стати почесними дітьми СРСР. Варто звернути увагу на те, що такі ходи
були досить ефективними, адже більшість переселенців за лічені роки дійс

но відмовлялися від свого коріння, а особливо уразливою верствою були діти
шкільного віку, чий світогляд формувався безпосередньо після переселення.
Нонконформізм

vs.

Конформізм. Інструментально під нонконформіз

мом розумітимемо готовність індивіда відстоювати свою особисту позицію

в тих випадках, коли вона суперечить позиції більшості

[16].

Відповідно кон

формізм виступає в досліджені відсутністю власної позиції домінантності,
безпринципною і некритичноюпокорою певній моделі, що володіє найбіль
шою силою тиску.Однією з особливостей бойків був вольовий характер і жага

до почуття справедливості. В різних життєвих ситуаціях бойки завжди по
кладалися самі на себе і впевнено відстоювали власну позицію, іноді досить
вперто і завзято. Відповідно модель «покори» в них була розвинута слабко,
тому влада вдавалася до різних методів її формування.Поняттяконформності

нерозривно пов'язане з інфантилізацією переселенців і є радше її прямим на

слідком. Відтак влада намагалася максимально тиснути на власний авторитет,
формуючи в переселенців страх і покору. Не останнє місце відводилось спе
ціальній пропаганді. Упор на авторитет використовувався для тиску сильні
ших над слабшими. Зазвичай цей метод дієво діє на площині відносин началь-
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ник-підлеглий або вчитель-учень. Ще в Дрогобицькій області дітей в школах
змушували писати добровільні заяви на виселення, щоб вдома дорослі лише
поставили підписи

(9].

Таким чином авторитетом давили на слабких дітей, а

нечитаючі дорослі ставали заручниками ситуації. Не варто применшувши і
намагання радянської влади контролювати соціальне оточення переселенців.

На Херсонщині розподіл по професійним групам був зроблений в пропорції
І переселенець на

2

місцевих [З, арк.

43].

Примусове ізолювання, націлене на

бажання регулювати середовище свідчить про використання методу пропа
ганди, що називаєгься «контроль Мільє»[І].Важливим було і поняття «руйну
вання авторитету», яке у випадку з бойкам проявлялося_у тому, що створюючи

усі умови для сумнівів у власній культурі (потреба перевчатися, сміх з тради
цій, говірки, одягу, заборона волевиявлення) призводило до того, що автори
тет власної культури падав, а це згідно теорії ментальності перший крок до
відмови, що веде до примусової трансформації само ідентифікації

[15]. Поруч

із тим це впливало на те, що бойки ставали дедалі більше інфантильними, що
і було потрібно радянському керівництву. Таким чином, рано чи пізно бойкам
доводилося бути в ситуаціях де не вони вирішують, а за них, що призводило
до поступового відходу від власної твердої позиції, просто з причин розуміння

її неефективності.
Ініціативність

vs.

Пасивність. Бойкам була притаманна ініціативність,

адже їх ніколи за неї не карали. В СРСР зайва активність була непотрібна і

навіть небезпечна для влади. У випадку з переселенцями влада не була силь
но категоричною, було вирішено дозволити їм обмежену ініціативу, як один
з засобів стримування опору. Ідея полягає

утому, що поміркована ініціати

ва спроможна створити ілюзію свободи. Насправді ж, ініціатива дозволялася
лише в локальних масштабах і лише для того аби продемонструвати, що з
думкою населення хтось рахується, хоча і номінально. Переселенські ініціа
тиви дозволялися тільки коли це задовольняло загальні потреби і правила і не

становило потенційної загрози режиму. В. Петях згадує: «Мама наша ковбасу
там у Польщі робила, в неї своя маленька фабрика була. Приїхали сюди

-

в

колгосп одразу погнали. А вона ж ніколи в колгоспі не працювала, тоді пішла

вона до сільського голови і попросилася свиней різати, паралельно з роботою

в колгоспі. Дозволили. Тоді у селі цим промислом і займалася. Хоч якось ви
живали.» [10]. Варто однак розуміти, що така локальна «перемога» окремих
переселених - це не правило, а виняток і його не варто абсолютизувати . Біль
шості бойків пощастило значно менше, їх ставили в рамки, контролювали на
роботі, в побуті і спонукали жити за своєрідним сценарієм, як і всіх жителів
СРСР, в якому небажана ініцішива могла зіпсувати весь ланцюг подій.
Результатом проведеної радянізації став поступовий, але стабільний

відхід від власної культури, мови, релігії бойків-переселенців на Херсонщині,
який відбувся в лічені роки адаптації. Покоління, чия свідомість формувалася
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вже на Херсонщині, виросло абсолютно прорадянських поглядів та нічим не
відрізнялися від інших мешканців сіл. Ті, хто ще цінують і пам'ятають своє
бойківське коріння, з плином часу помирають, забираючи з собою культурно
етнографічну унікальність цієї етнічної групи.

Таким чином, складний акультураційний процес, який згідно з теорією
Дж. Беррі

[7, с. 55-59; 13], зумовлений двома факторами: збереженням культу

ри (визначається необхідність підтримки культурної ідентичності) та участю
у контактах (меншини включаються в іншонаціональну культуру або залиша

ються серед «своїх») закінчився поступови_м перетворення переселенців в ра
дянських людей. Останньою стадією акультурації є асиміляція, тобто повний
програш в

zerosumgame, в
homosovieticus. Показовим

нашому випадку момент трансформації бойка в

є і той фактор, що сьогодні бойківського автен

тичного осередку серед сучасного населення Херсонської області майже не
залишилося, а людей, сумуючих за радянськими часами, вистачає.
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А ЗВІДКИ БОЙКИ НА ОДЕЩИНІ?
У статті розглянута депортація

1951

року, одного з найбільшого мирного

обміну територіями в історії Польщі і Радянському Союзі. Досліджено як сам
аспект депортації бойків з усіма її положеннями так і появу й розселенням їх в

Одеській області. Звернуто увагу на жителів с. Устянове, Нижньо-Устрівсько
го району, колишньої Дрогобицької області, котрі були переселені у с. Мари

нове, Березівського району, Одеської області, серед котрих була й моя родина.
Досліджена проблематика їх адаптації, асиміляції та збереження культурної

ідентичності з самосвідомістю та самоідентифікацією у новому локалізовано
му етнічному середовищі і краю.
Ключові слова: депортація, бойки-переселенці, етнічність, культура,

дослідження.
Ни є любови биз муки
Ни є науки биз бука
Ни є rаздісьтва биз втрати
Ни є байки биз правди
Бойківська приповідка

З часом кожна людина починає цікавитися своїм походженням. Починає
ставити собі питання: «Хто я?», «Звідки моє коріння?», «Якого я роду-племе
ні?», «Хто є мої предки?». Коли цими питаннями почав цікавитися я, то мені
відкрилися події далекого й забутого

1951

року, депортація з переселенням

котрого охопили й докорінно зачепили та змінили життя родини моїх предків.
А було се так ...

У

1951

році відбувся польсько-радянський обмін ділянками територій,

одноrо з найбільшого мирного обміну територіями в історії Польщі і Радян

ського Союзу. Згідно з угодою складеною у Москві

15

лютого

1951

року, На

родна Республіка Польща і Союз Радянських Соціалістичних Республік об
мінялись ділянками державних територій рівною за площею по

480

км2. Так

звана «Остання депортація».

Угода rрунтувалась «на принципі взаємного обміну кілометр на кіло
метр)>, в результаті якогоІюльща отримувала ділянку у Дрогобицькій області
загальною площею 480км2, передаючи Радянському Союзу рівну за розміром
ділянку у Люблінському воєводстві. Розташована на цих територіях нерухома
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власність передавалася безоплатно й у справному сиtні, а її вартість компенса
ції не підлягала. Кожна сторона могла вивозити своє рухоме майно, зернове і

невстановлене обладнання. Населення, яке проживало на переданих ділянках,
мало залишитись у межах своєї держави, яка самостійно вирішувала питання
про їх подальше, розміщення і долю. А однією з умов якраз було стовідсоткове
виселення місцевого населення.
Згідно договору було створено комісію, яка повинна була почати свою
працю не пізніше двох тижнів і закінчити за два

-

три місяці. «Договір по

винен бути ратифікований в короткий термін і вступити в силу з дня обміну
ратифікаційними грамотами»

[4, с. 15).

У протоколі до договору значиться, що кожна із сторін безкоштовно пе
редає іншій стороні усю державну та будь яку іншу власність на користь вза

ємного обміну. Але жодного слова не говориться про людей, які з покон

-

віку

жили на землі прадідів. На західній території дозволили зостатися лише ро
динам робітників нафтопромислу, залізничникам і працівникам підприємств
і т. д.
Для Сталіна та його прибічників то була чудова нагода демонстрації
своєї щедрості, що до нового комуністичного уряду Польщі, новоутвореного
партнера та сусіда по будівництві соціалізму.
Чому ж саме остання депортація? Массові переселення українців з терен
Польщі проводилися в чотири етапи:

• 1944- 1946 рр. - «обмін населенням».
• 1947 р. - акція «Вісла», до якої за звичай помилково відносять й депор
тацію 1951-го.

• 1948 р. - демаркація державного кордону між СРСР і РП,
• 1951 р. - обмін ділянками державних прикордонних територій [4,
6-7).
Вцілому депортація охопила

32 тисячі

осіб бойківського населення з

с.

45

сіл, які були розселені у чотирьох південних областях УРСР: Донецькій, Хер

сонській, Миколаївській та Одеській, й відвезили переселенців в найвіддале

ніші від обласних центрів кутки. Це бул11 малозаселені українські степи, що

постраджали від голодомору 1932 - 33 рр. і післявоєнного голоду 1947 року
потребували робочих рук. За звичай то були колишні німецькі колонії, як с.
Маринове, Березівського району Одеської області, в минулому «Нейфрейден
таль».

Переселення проводилося радяньською владою без будь

-

яких проявів

на добровільність. Особливості якого були такі: висилялись практично всі не
зважаючі на національну належність, переселенці 1951-го р. були позбавле

ні права вільно обирати собі місце майбутнього поселення. Через це люди
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були поселені у південні регіони УРСР, з тяжкими побутовими та природно

-

кліматичними умовами.
Наслідки переселення були вкрай тяжкими. Людей відірвали від рідної

місцевості, з землі де вони зростали й жили, з землі де лежать їх пращури,

відірвали від свого коріння. Їм заборонялося повертатися з місця прибуття.
Через тяжкі умови життя, багато хто тікав, проте їх майже завжди поверта
ли. А головні наслідки для переселенців мали зміни у господарсько-побутовій

сфері життя. Значною проблемою виявилась русифікація та втрата культур
ної ідентичності та етнічної самосвідомості у нового покоління. Та й місцеве
населення сприймало депортованих як щось вороже, через що і називали_ .їх
«бандерівцями». Ас. Маринове, як колишню німецьку колонію «Нейфрейден
таль», почали називати «Бендердорф»[5, с.
та нім. слова

dorf -

81].

(Від образливого

-

бандерівці

село).

Передана Польщі ділянка здавна відносилась до етнічних земель бойків.
Етнічні бойки заселяли здебільшого гірські райони середніх лісових Карпат:
Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську область. А Бойківщина це

-

су

міжний з Гуцульщиною етнографічний район, який займає центральну части
ну Українських Карпат. Гуцульсько-бойківський кордон проходить приблизно
межиріччі Лімниця і Бистріці-Солотвинської на північних схилах Карпат і
Тересви у Закарпатті, на заході межує з Лемківщиною у верхів'ях Сяну та
Ужа. Північна межа проходить карпатським предгір'ям, а південною можна

вважати Полонинський хребет у Закарпатті.
Окреслена територія охоплює південно-західну частину Рожнятівського
і Долинського районів Івано-Франківської області, Сколівський, Турківський,
південну смугу Стрийського, Дрогобицького, Самбірського і більшу частину
Старосамбірського районів Львівської області, північну частину Великобере
зівського, Воловецький і Міжгірський райони Закарпатської області. У вер
хів'ї Стривігору частина етнографічної Бойківщини належить тепер до тери
торії Польщі
Бойки

-

[6,

с.

17].

найчисельніша етнічна група українських Карпат, і водночас,

най невідоміша. Коли я дізнався, що моя родина була депортована з території
Польщі, здебільшого з розпрвідей прабабусі Дубна (Доманюк) Лідії Степа

нівни 04.09.1934 р.н., яка нё' була депортована, а лише вийшла заміж За мого
прадідуся Дубна Василя Михайловича 08.01.1932 р.н., родину котрого і пере
селили, то вона завжди говорила що вони поляки. Пам'ятаю навіть коли вони
сварилися, то прабабуся називала прадіда: «Шляхтою недобитою» Чи були

депортовані переселенці бойками, чи вони та їх нащадки є бойки?
Проведення акції проходило за чітким планом. Спершу йде період зими

-

весни

1951

р. На населення діяли пропагандою: народ насильно заганяли у

приміщення для участі у зборах, де велись лекції про гарне життя в УРСР, та
їх колгоспах.
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В загалом, в Одеську Область було переселено
ську

- 5059,

6000

осіб населення

- 10283 особи, в Херсон
- 10037, Миколаївську - понад

Донецьку (раніше Сталінську)

[6,

с.

26).

Вагомим чинником у переселенні зіграли люди, яких обирали в агітато
ри з місцевого населення. Які весною

1951

р. були направлені до майбутнього

місця прибуття, котрі по поверненню на зібраннях повинні були змальовувати

гарне колгоспне життя на теренах УРСР, про те, які добротні українські степи,
родючі чорноземи, добрі й працьовиті люди. Проте у розмовах між собою на
одинці не оминали й розповіді про репресії та страшний голодомор пережи-

тий місцевими.

. ..

Багато людей висловлювали своє обурення, таких влада одразу розціню
вала як «ворожий елемент». Траплялися випадки, коли люди у день виїзду

спалювали свої домівки, чи то від відчаю, чи то на зло владі.

Переселення жителів Дрогобицької області для місцевих обернулося
трагедією. По-перше їх вивозили з обжитих місць, у несприятливі умови жит
тя як для людей які живуть в горах, населення покидало тільки-но відбудовані
після війни домівки. Однак «організаторів акції» цього не хвилювало, у заго
нів НКВС, які супроводжували переселенців, на руках був чіткий звіт, про те,

куди, коли і хто мав вирушати.
Протягом літньо-осінніх місяців

1951

р. колони возів з майном пересе

ленців нескінченним потоком ринули до райцентру Нижні Устріки на заван
таження до вагонів. Основним завданням представників влади була своєчасна
доставка людей, а завантаження переселенців та їх майна лягла на залізнични

ків у яких просто не вистачало як місця, так і вагонів.
До початку жовтня

1951

р. села майже спорожніли. Останній ешелон ві

дійшов від станції Коростенко

16

жовтня. Через кілька днів вищому партій

ному керівництву УРСР було рапортовано що «роботи по виселенню людей і

підготовці дільниці до передачі польській стороні було завершено

1951

року ... Дільницю передано польській стороні

процес ще не було завершено.

17 Жовтня до
800 чоловік

було направлено загін у складі

20

жовтня»

[4,

15 жовтня
19]. Але

с.

району що відходить до Польщі
МГБ для чистки місцевості від

антирадянської пропаганди та ворожого елементу.

-'у 1951 році відповідно до договору № 121 від 15 лютого про обмін ді
лянками державних територій в різні області України переселили українців з
земель, що відійшли до Польщі.
На терени Одещини переселено

1933

родин з

20

сіл

[6,

с.8]. А

159 з

них

потрапили у село Маринове, Березівського району, Одеської області. Серед
котрих були мої предки. Котрі прибули до колгоспу імені «Димитрова»

1951

р.

[2,

арк.

13. 04.

24].

Працюючи з документами у Державному архіві Одеської області я на
трапив на повний список депортованих переселенців у с. Маринове, серед ко-
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трих були й члени мого роду. То були:
Дубна Анна Григорівна

Дубна Дмитро Федорович

Дубна Йосип Михайлович
Дубна Юрко Іванович

Дубна Михайло Іванович
(жирним виділено членів мого роду)

[1,

арк.

2-4].

Подаючи запит до Державного архіву Львівської області про склад роди
ни мого прапрадіда, я отримав довідку в якої написано: «В документах архіву
значиться, що родина у складі
голова родини Дубна Михайло Іванович,1894р.н.
члени родини Дубна Марія Карлівна,1901р.н.р.

Дубна Розалія Михайлівна, 1928р.н.
Дубна Василь Михайлович,1932р.н., мій прадід.

Дубна Марія Михайлівна, 1934р.н.
Дубна Степан Михайлович, 1936р.н.

Дубна Михайло Михайлович,1937р.н.
Дубна Анастасія Михайлівна,1942р.н.
Дубна Любомир Михайлович, 194 7р.н.

Дубна Любомира Михайлівна, 194 7р.н.
У

1951

році сім'я була переселена у Одеську область, у зв'язку з відсе

ленням з території, що відійшла до Польщі, з с. Устяново, Нижньо-Устрівсько
го району, Дрогобицької області.
При переселенні ними було залишено господарське майно, яке склада
лося з:

житл.буд. 140м3, стайня 85м3, стодола 47м3, прибудова(х2) 33м3, 29м3,

землі

0,3

га, в т.ч. орної О,2га.

Вартість залишеного майна становила

спр.

2453

крб.

[3,

Спр.172, арк.306,

50, арк.156- 158].
Цікавий факт, що були також ешелонні списки сімей переселенців с.Ус

тяново, їх навіть в свій час намагався знайти колишній директор Державного
архіву Одеської області І.І. Ніточко, але не вдало. В Одеському архіві значить
ся що ці документи залишені на постійному місці зберігання у архіві міста
Березівки, але там їх теж не має. Я припускаю, що вони були навмисно зни

щені щоб сім'ям переселенців не виплачувати вартість примусово залишеного
майна.

Значним етапом була адаптація до кліматичних умов. Переселенці жили
в горах. Вдома у них були криниці у кожній хаті, а тут лиш один колодязь на
все село.

Значною мірою також зіграла роль русифікації молодшого населення.
Молодому поколінню було легше адаптуватися і вже у 60-х роках виразної
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бойківської говірки вже майже не було чутно. А зі старшим поколінням ві
дійшло у небуття особливість бойківського діалекту.
Депортовані вивозили одяг, білизну речі побуту та господарське облад
нання. Вони значною мірою могли сподіватися на збереження традиційної
системи життєдіяльності. У перші ж роки переселенцям було не солодко, не

вистачало їжі і палива для печей взимку. Люди змушені були розтоплювати
печі сухими соняшниками які в достатку лежали на полях після збору врожаю.

Через рік, не витримав клімату, і незвичної їжі, загинули майже всі ко
рови, бо вдома їх годували сіном, а тут ледве соломи вистачало, через це й

молоко мало гірІ<trй смак.
Але дотримання де яких традиційних практик стало неможливим одразу
по прибуттю. Бо в жодному з сіл куди прибули переселенці не було церкви і

священників. Одразу ж виявилось проблемним дотримання релігійної і обря
дової практики. Спочатку переселенці після роботи збиралися біля храму в м.
Березівка чи навіть біля колишньої церкви у Мариновому, співали церковні

пісні, поки влада не заборонила, мотивуючи своє рішення боротьбою з релі

гійною агітацією.
Але все ж таки традиційний уклад життя вдавалось налагодити і певний

час утримувати за умов компактного розселення окремою сільською грома

дою, чи навіть частиною сільської громади. За таких умов переселенці дотри
мувались своїх звичаїв, колективно святкували, зокрема Запусти, Великдень,
Різдво, Водохреща.

Переселенці намагалися дотримуватися тих самих традицій як у дома і
свято їх зберігали. Наприклад: на Святий вечір готують

12

страв, в хату при

носять солому, або сіно.
Дочка мого двоюрідного прадіда Дубна Любомира Михайловича,

Світлана Любомирівна розповіла цікавий спогад: «у Святвечір, моя прапра
бабуся Дубна Марія Карлівна

1901

р.н., готувала величезний вареник з ка

пустою або картоплею й давала його корові, як вдячність за молоко, бо корова
вважалася годівницею родини. Взагалі переселенці навчили жителів с.Мари

нове святкувати Різдво, Пасху й інші народні й релігійні свята.
При ім'янареченні дотримувались давнього звичаю називати дітей іме
нами дідуся чи бабусі. Зостався важливим інститут ткумівства

-

важливого

чинника у вихованні дітей і взаєминах дорослого населення. Бути кумом і
хрещеним батьком вважали справою почесною і відповідальною. Ритуал про

ходив дуже урочисто: накривався добротний стіл, виносили дитину,

1 кум

ви

стригав волосся дитяті спочатку над чолом, а потім над потилицею, над пра
вим і над лівим вушком, немов вимальовуючи хрестик. Зстрижене волосся

батьки збирали у хустку і зберігали доти, доки дитина не підросте і не одру
житься

[5,

с.101].

309

Батьки виконували традиції своїх пращурів. Привчали дітей до тяжкої

праці змалку, лінощі вважалися неприпустимим гріхом. Дівч<Па вели госпо
дарську роботу вдома, варили їсти, доїли корову тощо, доки мама та бабуся

працювали у колгоспі. А хлопці допомагали по господарству і у полі. Дуже ці
нувався у переселенців і розум, людина з вищою освітою цінувалася

[5, с.102].

Отже, щодо питання самоідентифікації бойків - переселенців, то знач
ною мірою в них було все, щоб продовжувати свою бойківську ідентичність.

Проте зі значним впливом через інтеграцію у нове локалізоване середовище.
Переселяли їх у бідні села та розорені колгоспи після війни, здебільшого
у _КО!JИШні німецькі колонії. Майже всі переселенці знали польську мову й вмі
ли на ній розмовляти. Можливо вони навіть мали польське громадянство, яке
було втрачене у результаті репатріаційних процесів, які відбувалися на терито

рії західної України у

1939 -1951-го р.р.

Молоде покоління зростало на спога

дах своїх батьків, дідусів та бабусь. У спогадах про ті, старі часи безтурботно
го життя на польській землі, на їх історичній батьківщині. Певне саме тому їх
нащадки здебільшого, замість «бойки», по сей день кажуть «Ми поляки!» що

на нашу думку засвідчує історичну пам'ять про місце переселення і не завжди
може бути ідентифікатором етнічного походження.
Отже, на долю жителів «Бойківщини», котрі були депортовані на терито

рію одеського регіону, а це здебільшого мешканці Нижньо-Устрівського райо
ну, колишньої Дрогобицької області, у

1951

році випали тяжкі випробування.

Переселення це завжди важко, люди змушені були покинути свої домівки та
рідні землі, на яких вони народжувались і зростали, одружувались, заводили
дітей, терени на яких поховані їх пращури.
Я поставив перед собою мету описати в послідовному порядку шлях ста

новлення бойків

-

переселенців на теренах Одеського регіону. Об'єктом мого

дослідження стали переселенці с. Маринове, Березівського району, Одеської
області, котрі прибули з с. Устянове. Які від початку акції, під час якої за
днів від відправки першого ешелону

116
13 червня і до останнього 16 жовтня 1951

р. було змінено життя тисяч людей. Серед котрих була й моя сім'я. Тому про
Депортацію я знаю не лише з книг, а й з розповіді своїх родичів.
Слухаючи розповіді старшого покоління, до мене дійшло розуміння

того, що разом з роками відходять у небуття і традиційний устрій життя пе
реселенців й особливості говірки, які зараз дуже хочеться зберегти. В загалом
в Одеську область у
родини у

18

20

колгоспів,

сіл було розміщено

159

10283

осіб населення, або

1933

з котрих потрапили до с. Маринове. По прибут

тю лише у одиниць з'явилося житло, не вистачало їжі, одягу, палива для хат

взимку, тощо. З зелених гір, де ліси, родючі річки, прохолода, чиста вода, на
род потрапив у степ, з нестерпною спекою, з великого і заможного Устяново

до зруйнованого репресіями, голодом і війною села. Попри заборону на виїзд
через такі тяжкі умови життя багато хто просто вимушений був тікати а цен-
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трально

-

західні регіони УРСР. Та не зважаючи на це і в таких тяжких умо

вах переселенці не чинили значного супротиву владі, а навпаки змирилися з
долею і почали відбудовувати колгоспи й села, відбудовувати регіон. Потім
поріднитися з місцевими, стати родичами. Але сьогодні у селі залишилося
дуже мало переселенців, а з кожним роком стає ще менше. А молоде поко

ління здебільшого просто не знає, що вони є українцями

-

бойками, а про

культуру, звичаї та мову своїх предків зовсім не знають. Попри всі труднощі

і заборони переселенці змогли зберегти свою культурну ідентичність. Вони
ходили до церкви, відзначали календарно

-

обрядові свята, виховували дітей

за традиціями своїх дідів та бабусь, аспект переселення відобразився навіть

у фольклорі переселенців. За зібраних спогадів Івана Ніточко»: Катерина
Василівна Кавчак жителька с. Маринове, переселенка:

В селі було гарно,
В селі було тихо,
Аж нараз до села приїжджає лихо.
Приїжджає лихо червоне попід наші хати
І говорить людям: «Будем висиляти».
«Будем Висиляти до моря і мраку,
Вашу рідну землю віддамо полякам».
Поїзд сколихнувся в дWlеку дорогу.

Хай ще раз подивлюсь
На високу гору.
Тобто інтеграція переселенців у с. Маринове, Березівського району,
Одеської області відбувалася поступово, шляхом надбання достатку й добро
буту. Під впливом років, освоєння нової землі, нажитого майна, шляхом швид

кої адаптації нового покоління.
Минають роки, багато що змінюється, забуваються старі образи. Та те

що трапилося 1951-го року слід пам'ятати за для того, щоб не повторювати
того жахливого процесу депортації. Через котре субетнічна культура втрати
ла значну частину своєї етнічної спільноти. За оцінками деяких дослідників
чисельність бойків сягає

тисяч осіб. Проте під час Всеукраїнсько

го перепису населення

брйківську ідентичність проголосила

400, 500
2001 року

131

особа. З них: 71 мешканець Івано-Франківщини, 25 закарпатців, 22 мешканця
Львівщшш, З бойків з Києва та один з Одеси. За статтю
ки.Всього-на-всього

76

14 осіб визнали бойківську

59 жінок та 72 чолові

говірку рідною мовою. З них

мешкають в містах і говірку визнали рідною мовою

мешканців

-

12,

а

55 -

сільських

говірку визнали лише двоє.

Значною мірою виною цьому є переселення з терен західної України у
40-х рр. та депортація

1951

року. Котрі відбувалися у чотири вищеописані ета

пи.Особливості останньої полягають в тому що: висилялись всі не зважаю
чи на національну приналежність без винятку, були позбавлені права вільно
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обирати собі місце майбутнього мешкання, планове переселення проводилося
без урахування думки населення, значну частину якого і поселили у південні

регіони.
Саме через провину радянської влади, Сталіна та його поплічників,

найбільший та водночас, з іронією, най невідоміший український субетнос
«бойків» занепадає. Тому слід пам'ятати що Україна, це багатонаціональна
та субетнічна держава, ми повинні пам'ятати хто ми є, та звідки пішло наше

коріння. Тому пам'ятаймо: «НЕ БУДЕ БОЙКІВ- НЕ БУДЕ Й УКРАЇНИ»!

DUBNA МАКSІМ
WHERE ARE FROM ТНЕ

ВОУКО

1N ODESSA?

The article considers deportation in 1951, one of the largest peaceful exchange
of territories in the history of Poland and the Soviet Union. The very aspect of
deportation of fighters with all its provisions and the appearance and resettlement
of them in the Odessa region has been studied. Paying attention to the residents
with. Ustyanovo, Nizhne-Ostritsky district, the former Drogobych region, which
were resettled in the village of. Marinovo, Berezovsky district ofthe Odessa region,
among which was my family. The problems of their adaptation, assimilation and
preservation of cultural identity with self-consciousness and self-identification in
the new localized ethnic environment and the province are studied.
Кеу words: deportation, boyko-immigrants, ethnicity, culture, research.
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480 км2 •
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