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Вступ 

Актуальність теми. Дискусії довкола українсько-польського протистояння 

на Волині під час Другої світової війни, широко відомого як Волинська трагедія, 

стають дедалі гострішими та виходять за межі наукового опрацювання цієї 

проблематики. В 2016 р. до цього процесу долучилися депутати Сейму та Сенату 

Республіки Польща, а також Верховної Ради України.  

Незважаючи на те, що політика пам’яті є однією з функцій сучасної 

держави, в Україні досі не сформувала чіткої офіційної позиції з цього питання. 

У той же час у Польщі, починаючи з 1989 р., реалізовувалася цілеспрямована 

політика пам’яті стосовно міжнаціонального конфлікту на Волині. Ці трагічні 

сторінки історії стали частиною дискурсу про Другу світову війну. Окрім того, в 

польському суспільстві можна спостерігати еволюцію в сприйнятті тих подій – 

від популяризації цієї тематики серед населення та спроб налагодити діалог з 

Україною до одностороннього визнання міжнаціонального конфлікту 1943 р. 

актом геноциду польського народу.  

В Україні та Польщі поширеними стали дослідження, пов’язані з 

підрахунком кількості жертв, встановленням імен загиблих і місцевостей, що 

були охоплені конфліктом. Така праця потребувала залучення великої кількості 

джерел локального походження, віднайдення яких подеколи було неможливим. 

Письмова фіксація тих подій відбувалася в умовах війни, що не могло не 

позначитися на відповідному документальному масиві. Дослідники зіткнулися з 

браком джерел ще в середині 1980-х рр., однак у той час були живими багато 

учасників та очевидців подій на Волині, які могли поділитися своїми спогадами 

про пережитий досвід. У цій ситуації вони звернули увагу на усну історію, яка 

після завершення Другої світової війни вже набула популярності на Заході та 

почала поширюватися у країнах Центрально-Східної Європи. На основі цього 

методу було зібрано кілька тисяч спогадів про події Волинської трагедії. Однак 

їхнє трактування та використання в історіографії викликає низку застережень, як 

в Україні, так і в Польщі. Через це існує потреба проведення спеціального 

аналізу усних джерел Волинської трагедії, зібраних у 1980-х – 2000-х рр. 
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Наукова актуальність дисертаційного дослідження полягає в необхідності 

критичного аналізу усних свідчень з історії Волинської трагедії, а також 

з’ясування особливостей та умов створення такого типу джерел та спроби їхньої 

верифікації на основі автентичних архівних документів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної теми відділу 

спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів 

Інституту історії України НАН України «Спеціальні історичні дисципліни в 

контексті розвитку європейської науки» (державний реєстраційний номер 

0115U002126). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту 

історії України НАН України від 30 жовтня 2014 р., протокол № 8. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у вивченні спогадів про 

українсько-польські взаємини на Волині в роки Другої світової війни, способів 

їхньої фіксації та інтерпретації.  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі дослідницькі завдання: 

– проаналізувати вітчизняну та польську історіографію Волинської трагедії; 

– розглянути зміст понять «індивідуальна» та «колективна» історична 

пам’ять; 

– простежити особливості використання методу усної історії при проведенні 

польових досліджень зі збору спогадів; 

– представити класифікацію основних типів усноісторичних джерел; 

– охарактеризувати наявні комплекси документальних джерел з історії 

Волинської трагедії; 

– провести верифікацію усних свідчень за допомогою документальних 

джерел. 

Об’єктом дослідження є масив усних джерел до вивчення історії 

українсько-польських відносин на Волині в 1939–1945 рр. 

Предмет дослідження – особливості відображення інформації про події 

Волинської трагедії у наявних комплексах усноісторичних джерел, а також 

специфіка та динаміка їхньої інтерпретації. 
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Хронологічні межі роботи охоплюють період Другої світової війни, а саме 

1939–1945 рр.  

Географічні межі – територія сучасних Волинської та Рівненської областей 

(за винятком північних районів – Камінь-Каширського, Любешівського та 

Зарічненського), а також Кременецький, Ланівецький та Шумський райони 

Тернопільської області – землі, які входили до складу Волинського воєводства 

Другої Речі Посполитої.  

Наукова новизна. Дисертація є першим в українській історіографії 

спеціальним дослідженням масиву джерел Волинської трагедії, зібраних на 

основі методу усної історії. Критично проаналізовано спогади польських та 

українських учасників та очевидців подій, а також проведено їхню верифікацію 

за допомогою документальних джерел. 

На основі джерельної бази здійснено аналіз особливостей фіксації, 

транскрибування й інтерпретації масиву усних джерел Волинської трагедії. В 

роботі системно висвітлено особливості й умови проведення польових 

досліджень з фіксації індивідуальної пам’яті волинян про події з їхнього життя 

та набутий особистий досвід. Аналізуючи цю роботу, автор намагався вписати її 

у більш широке коло дискусій щодо специфіки джерел, зібраних методом усної 

історії. Вперше представлено авторську схему класифікації усноісторичних 

джерел Волинської трагедії. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розширенні знань з 

джерелознавчих студій Волинської трагедії. Викладені в дисертації теоретичні 

положення необхідні для подальшої розробки цієї проблематики, зокрема у 

справі надання доступу до тих спогадів, які зберігаються у приватних колекціях. 

Матеріали роботи можуть бути використані при створенні комплексного 

дослідження із встановлення загальної кількості українських жертв Волинської 

трагедії, а також у написання лекцій з історії України для студентів вищих 

навчальних закладів. 

Апробація результатів. Основні положення й висновки дисертації були 

оприлюднені під час проведення кількох наукових конференцій, зокрема: 
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міжнародна міждисциплінарна конференція молодих вчених «Шевченківська 

весна. Історія» (Київ, 2015); міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні 

виклики для суспільних наук в умовах глобалізації» (Львів, 2015), «Фактори та 

умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук» 

(Дніпропетровськ, 2015), «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті» (Київ, 

2016).  

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційного дослідження 

представлено в шести публікаціях, п’ять з яких опубліковано у вітчизняних 

фахових виданнях, визначених переліком ДАК МОН України, одна – у 

закордонному виданні. 

Структура дисертації зумовлена поставленими метою і завданнями та 

побудована за проблемно-хронологічним принципом. Вона складається зі змісту, 

вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку 

використаних джерел і літератури, додатків, загальним обсягом 239 сторінок. 

Основний текст складає 183 сторінки. Список використаних джерел і літератури 

налічує 269 позицій (найменування українською, російською, англійською, 

польською та чеською мовами). 
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РОЗДІЛ І. Стан наукової розробки проблематики та теоретико-

методологічні засади дослідження 

Дослідження діяльності партизанських рухів опору та міжнаціональних 

відносин на Волині під час Другої світової війни є досить дискусійними, 

особливо якщо йдеться про взаємини українців і поляків. Такий стан речей 

об’єктивно зумовлений специфікою діяльності партизанів в умовах панування 

тоталітарних режимів. Джерельна база досліджень є досить фргаментарною. 

Перш за все це спричинено конспірацією (нищення документів, архівів, видання 

усних розпоряджень тощо), що ускладнює або навіть унеможливлює доступ 

дослідників до автентичних першоджерел. Ця проблема стосується 

партизанських рухів, які не мали власної державності міжвоєнного періоду – 

Українська повстанська армія (далі – УПА), а також тих, які діяли далеко від 

центру, в переважно ворожому до себе оточенні – Армія крайова (далі – АК).  

З падінням комуністичних режимів в Польщі та Україні в коло наукових 

зацікавлень науковців потрапили насамперед військові аспекти діяльності 

партизанів, відносини з цивільним населенням користувалися меншою 

популярністю. 

Дослідження діяльності Рухів Опору на територіях з етнічно мішаним 

населенням є досить складними, адже тут ми натрапляємо на феномен 

сприйняття «іншого». Історія діяльності українських повстанських загонів 

Організації українських націоналістів (далі – ОУН), УПА, Поліської Січі та 

структур польського підпілля – АК, Делегатури польського уряду на території 

Південно-Східних Кресів належать саме до таких. Антагонізми між польським 

та українським підпіллям вилилися в криваву різанину цивільного населення, 

підрахунки кількості жертв та інтерпретація тих подій спричиняють численні 

дискусії і дебати не тільки в академічному середовищі, але й в політичних колах.  

 

1.1. Волинські події 1939–1945 рр. у польській історіографії 

Польські науковці зацікавилися волинськими подіями періоду Другої 

світової війни в 1970-х рр. На особливу увагу заслуговують напрацювання 
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Рішарда Тожецького, який вважається основоположником студій з дослідження 

українсько-польських відносин в роки Другої світової війни. Від початків своєї 

наукової діяльності автор досліджував політику Третього Райху стосовно 

українського питання [163]. Завдяки його напрацюванням українсько-польські 

відносини 1939–1945 рр. виокремилися в окремий напрям дослідження, 

непов’язаного з комуністичними стереотипами «колабораціонізму буржуазних 

українських націоналістів» з нацистськими окупантами [212, с. 17–24; 227, с. 

319–346].  

Фундаментальною працею Р. Тожецького стала книга «Поляки й українці. 

Українське питання під час Другої світової війни» [164]. Науковець вказав на те, 

що головні причини ворожнечі між українцями і поляками були закладені 

національною політикою міжвоєнної Польщі та ігноруванням тих польських 

політичних діячів, які застерігали від потенційних наслідків порушення прав 

національних меншин. Дослідник наголошував, що особлива роль у справі 

посилення антагонізмів на східних теренах напередодні Другої світової війни 

належить маршалові Е. Ридз-Смігли і генералу Т. Каспшинському, міністру 

оборони. Ця політика не тільки не отримала очікуваних результатів, а «навпаки, 

призвела до об’єднання національного руху українців і до посилення 

націоналістичних настроїв, що приховували в собі грізну заповідь відплати» 

[164, с. 14]. Серед безпосередніх приводів до кривавих виступів на південно-

східних землях міжвоєнної Польщі Р. Тожецький зазначив політику радянського 

НКВС і гітлерівців, які використовували кривавий терор як метод боротьби з 

противником, подаючи приклад українцям і полякам. Він висунув тезу, що 

насправді керівництво ОУН хотіло позбутися польського населення, однак не 

планувало його фізичного винищення, акти терору були, скоріше за все, бунтами 

певних верств населення, взяти контроль над якими не було можливості, або 

бажання [164, с. 14–15, 261 ]. На таку думку натрапляємо неодноразово.  

Одиничні випадки мордування поляків на Волині Р. Тожецький зафіксував 

ще в листопаді 1942 р. в Дубенському повіті, – а перші масові підпали і 

мордування – у другій половині лютого 1943 р. в Сарненському повіті. 
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Дослідник вважав, що рішення про боротьбу з окупантами було прийнято на 

Третій Конференції ОУН в лютому 1943 р., але в ньому не йшлося про конкретні 

методи, тому не можна стверджувати, що українці свідомо і в організований 

спосіб ставили собі за мету фізичне винищення поляків [164, с. 258–259 ].  

Важливе місце в цій праці надано аналізу колабораціонізму українців і 

поляків з німецькими і радянськими окупантами. Автор свідомий того, що 

головним ворогом для українського визвольного руху був Радянський Союз 

(далі – СРСР), і власне звідси він виводив ґенезу українсько-німецької співпраці. 

В той же час, головним противником польського визвольного руху була 

гітлерівська Німеччина. Р. Тожецький зауважував, що українські націоналісти 

співпрацювали з частинами німецької армії, які покидали території Волині та 

Галичини в першій половині 1944 р., хоча їхні відносини з окупаційною 

адміністрацією були ворожими, доходило до збройних зіткнень. Натомість 

польські підпільні структури на цих землях співпрацювали з радянськими 

партизанами, підтримували наступ Червоної армії, брали участь у вигнанні 

німців зі Львова. Незважаючи на це, комуністична влада відповіла за такі дії 

репресіями проти польських партизанів. АК надавала допомогу радянським 

військам у захопленні Західної України, що лише посилювало напади зі сторони 

УПА [164, с. 275]. Також серед причин початку конфлікту Р. Тожецький 

зазначив, що багато чого вказує на те, що перехід місцевих поляків на службу до 

поліції міг бути німецькою провокацією, до якої однак не дійшло б, якби не було 

охочих [164, с. 260]. Автор був переконаний і наголосив на тому, що на Волині 

поляки не нападали першими, адже на початку 1943 р. вони становили 5–7% 

населення в сільській місцевості: «... поляки не були самовбивцями, аби 

розпочати таку нерівну боротьбу в несприятливих умовах. Коли їм її [цю 

боротьбу – авт.] натомість закидали – боронилися» [164, с. 260]. До різанини 

доходило на Поліссі, Волині та Східній Галичині, нападам, зазвичай, передували 

застереження і вимоги, щоб поляки полишили ці землі.  

Привертає увагу й використана Р. Тожецьким термінологія для окреслення 

подій українсько-польського протистояння, яка є досить різноманітною – 
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«братовбивча боротьба поляків і українців», «гостра боротьба за буття», 

«громадянська війна» (пол. – wojna domowa), «нерівна боротьба», «масові 

підпали і мордування» та багато інших визначень. Дослідник був знайомий із 

напрацюваннями Юзефа Туровського і Владислава Сємашка [159], які 

нарахували 60–70 тисяч польських жертв тільки на Волині і були творцями 

концепції геноциду поляків на цій території. На такі цифри Р. Тожецький 

відреагував наступним чином: «На мою думку, немає можливості перевірити ці 

дані, особливо в повітах. Однак перелічені місцевості вказують на те, що 

найчастіше це втрати під час протистояння, які важко віднести до поняття 

геноциду [ludobójstwa – авт.]» [164, с. 266]. Польські жертви під час 

протистояння з українцями дослідник окреслив у 30–40 тисяч на Волині, ще 30–

40 тисяч в Галичині та 10–20 тисяч на інших територіях (Полісся і Люблінщина). 

Всього, на його думку, загинуло 80–100 тисяч поляків на південно-східних 

землях Другої Речі Посполитої, а не 300–500 тисяч, як це подають «польські 

націоналісти» [164, с. 267]. Р. Тожецький вважав, що провести хоча б приблизні 

підрахунки досить важко, оскільки навіть у той час керівництво АК на Волині не 

могло отримати таку інформацію. На його думку, надмірне захоплення 

рапортами і свідченнями, які уможливлюють підрахунки, є певною мірою 

хибним уявленням [164, с. 266].  

Серед загального кола польських дослідників, як і українських, 

Р. Тожецького вирізняє те, що під час написання своїх праць він чи не найбільше 

використав тогочасні німецькомовні джерела нарівні з польськими. Однак слід 

зазначити, що українські та радянські джерела через незалежні від дослідника 

причини не були належним чином використані в його працях.  

Такий детальний аналіз напрацювань Р. Тожецього зумовлений тим, що 

хоча він і був основоположником українознавчих студій у Польщі, однак його 

праці не втратили актуальності й у наш час. Особливо привертають увагу 

термінологія і висновки, які є непересічними для польської історіографії. Однак 

наукова спадщина та ідеї Р. Тожецького не лише не отримали належної уваги 
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серед наступників, але й були піддані необґрунтованій критиці зі сторони 

дослідників-традиціоналістів (наприклад, В. Сємашко).   

Політичні трансформації у Польщі в 1989  р. відкрили нові можливості для 

залучення ширшого кола дослідників до проблематики українсько-польських 

взаємин на Волині в роки Другої світової війни. Зацікавлення цією 

проблематикою мало вибуховий характер, у зв’язку з чим виникла потреба 

оцінити доробок польських науковців. Гжегож Мотика, відомий дослідник з цієї 

проблематики, запропонував поділити польських дослідників на чотири групи: 

«ревізіоністську», «традиційну», істориків українського походження та 

позанаукову [219, с. 168]. На його думку, представники трьох перших груп, 

окрім того, що їхні погляди часто відрізняються, прагнуть до пошуку історичної 

правди, четверта – не має наукової цінності і є близькою до пропаганди.  

До групи ревізіоністів Г. Мотика відносить тих науковців, які приділяють 

багато уваги фальсифікаціям в літературі часів Польської народної республіки і 

через це, навіть несвідомо, намагаються підважити сформований негативний 

образ українців. Свої початки цей напрям бере від підпільної польської 

літератури часів «Солідарності» та середовища паризької «Культури» [219, с. 

169]. До цієї групи належать Богдан Скарадзінські [151; 152], Тадеуш Анджей 

Ольшанські [195, с. 34–35; 217, с. 159–199], Альдона Хоїновська [214, с. 3–101], 

Гжегож Грицюк [143; 171, с. 249–270; 216, с. 101–117], Влодзімєж Менджецькі 

[192, с. 24–30; 218, с. 227–232], Рафала Внук [149], Анджей Леон Сова [160] та 

інші. Сюди слід віднести і самого Гжегожа Мотику, який тривалий час 

займається українсько-польськими відносинами в роки Другої світової війни 

[115, с. 45] та є провідним знавцем з цієї проблематики в Польщі.  

До групи традиціоналістів Г. Мотика відносить осіб, які гостро реагують на 

замовчування трагічних подій на Волині та в Східні Галичині. Досить часто це 

безпосередні учасники польсько-українського конфлікту в Західній Україні або 

члени їхніх родин [219, с. 170–171]. До таких належать Владислав і Єва 

Сємашко, Юзеф Туровські, Владислав Філяр, Єжи Вєнегрські, Гжегож Мазур, 

Люцина Кулінська, Богуміл Гротт, Чеслав Партач, Леон Попек, Здзислав 
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Конечни, Міхал Клімецький, Маріан Маліковський, Кшиштоф Лада та інші [115, 

с. 47]. Деякі представники цієї групи ставлять антипольські акції ОУН і УПА в 

один ряд зі злочинами нацистських і радянських окупантів, обстоюючи 

концепцію «трьох геноцидів» від яких постраждала Польща в роки Другої 

світової війни [226, с. 1–4]. Оскільки частина з цих дослідників брала участь в 

масовому вбивстві українського населення, то характерною рисою, яка їх всіх 

об’єднує, є те, що вони або замовчують, або мінімізують втрати українського 

населення під час конфлікту на Волині. Антиукраїнські акції польського 

підпілля представляються як виняткове явище, під час якого знищувалося лише 

чоловіче населення, на відміну від «геноциду» зі сторони ОУН і УПА [99, с. 

1071–1074].  

Група «позанауковців» найбільш відома своїми антиукраїнськими 

поглядами та пропагандистськими матеріалами. До таких належать Едвард Прус, 

Александер Корман, Яцек Вільчур [219, с. 173], сюди ж слід віднести і Тадеуша 

Ісаковича-Залеського [115, с. 48] та Віктора Поліщука [264], який має українське 

коріння. Праці цих авторів є продовженням антиукраїнської пропаганди часів 

комуністичної Польщі.  

В окрему групу дослідників Г. Мотика виділяє науковців українського 

походження. До них належать Євген Місило, Богдан Гук, Роман Дрозд, Ігор 

Галакіда та Миколай Сивіцький [219, с. 172]. Усі ці автори наголошували на 

своєму українському походженні, тому питання до якої національної 

історіографії їх слід віднести є дискусійним.  

Переважна більшість вищезгаданих польських дослідників брала до уваги 

українсько-польські відносини на всій території південно-східних воєводств 

Другої Речі Посполитої, так званих Південно-Східних Кресів, лиш деякі з них 

виокремлюють перебіг конфлікту в Галичині, Волині і на територіях за Бугом 

(Холмщина, Грубешівщина). До таких перш за все слід віднести вищевказаних 

В. Сємашка та Ю. Туровського, які ще в середині 1980-х рр. розпочали 

підрахунки кількості жертв міжнаціонального конфлікту на Волині. Їхні 

дослідження завершилися виданням у 1990 р. спільної праці «Злочини 



14 
 

українських націоналістів що до польського населення Волині» [159]. 

Дослідники попередньо оцінили польські втрати на Волині 20 тисячами 

загиблих, а діяльність загонів ОУН і УПА потрактували як злочинну. 

Ю. Туровський і В. Сємашко зауважили, що їхня праця є свого роду вступом до 

досліджень різанини поляків на Волині та потребує додаткових опрацювань. По 

смерті Ю. Туровського, В. Сємашко продовжив дослідження антипольських 

акцій на Волині разом з донькою Євою, випускницею Вищої школи сільського 

господарства, інженером за освітою. Сємашки сконцентрувалися на дослідженні 

кількості польських жертв. Результатом їхньої спільної праці стало видання 

монументальної двохтомної монографії «Геноцид польського населення на 

Волині вчинений українськими націоналістами у 1939–1945 рр.» [98; 99]. 

Досліджуючи волинські події, Сємашки дійшли висновків, що антипольська 

акція українського підпілля носила характер геноциду, була організованим і 

ретельно спланованим злочином. Монографія містить величезну кількість 

маловідомих фактів і подій на Волині в 1939–1945 рр. Розділи і підрозділи книги 

виокремлено за хронологічним і географічним принципом. Видання має дуже 

продуману і зручну структуру: Волинь – повіти – гміни – міста, села, колонії, де 

в хронологічній послідовності описано злочини проти польського народу.  

Праця Сємашків спирається на широку джерельну базу, особливо на 

спогади свідків, матеріали архівів Головної комісії дослідження злочинів проти 

польського народу (далі – ГКДЗпПН) при Інституті національної пам’яті (пол. – 

Głównа Komisjа Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci 

Narodowej), створеної у 1999 р. Цій установі було надано право проводити 

слідство, підтримувати обвинувачення в суді. Судові рішення цієї комісії є 

важливими джерелами у праці Сємашків. Також використано документи 

Східного Архіву (Archiwum Wschodnie), Архіву Польської народної республіки, 

Архіву нових актів та інші, а також публікації і преса дотична волинських подій 

у 1940-х рр.  

Подібну до Сємашків позицію займає професор Владислав Філяр, вояк 27 

Волинської дивізії АК, заступник голови Волинського округу Світового союзу 
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вояків АК. Свої праці «Перед акцією «Вісла» була Волинь» [140], «Волинь 1939–

1944. Екстремінація чи польсько-українське протистояння» [141], «Волинські 

події 1939–1944» [142] професор Філяр присвячує українсько-польським 

відносинам в роки Другої світової війни на Волині. 

У праці «Перед акцією «Вісла» була Волинь» [140] професор Філяр вказує 

на необхідність проведення переселенської акції «Вісла» в стосунку до 

українського населення з південного сходу повоєнної Польщі на «віднайдені 

землі» з метою ліквідації пунктів підтримки ОУН і УПА серед місцевої 

людності. Таке радикальне вирішення українського питання спровокували 

антипольські акції ОУН і УПА на Волині в 1943–1944 рр. Автор доходить до 

висновку, що акція «Вісла» була дієвим способом вирішення українського 

питання задля підтримки порядку і безпеки польського населення.  

Праці «Волинь 1939–1944. Екстремінація чи польсько-українське 

протистояння» [141] та «Волинські події 1939–1944» [142] 
 
цілковито присвячені 

волинським подіям. Професор Філяр використовує поняття «винищення» (пол. – 

eksterminacja), яке за свої значенням є близьким до «геноциду». Серед причин 

конфлікту автор виділяє і певні моменти міжвоєнної політики Польщі, що 

відрізняє його від Сємашків, однак відповідальність за винищення польського 

населення цілковито покладає на ОУН і УПА. Цікаво, що професор Філяр, 

волинський вояк АК, вказує на те, що так звані «відплатні акції» (пол. – akcje 

odwetowe) були винятковими явищами, а ліквідації підлягали тільки активні діячі 

ОУН і УПА. 
 

У статті «Діяльність УПА проти поляків на Волині і у Східній Галичині в 

1943–1944 рр. Спільне і відмінне» [215, с. 41–58] професор Філяр пропонує 

розглядати антипольські акції ОУН і УПА в контексті всього польсько-

українського прикордоння. У праці використано матеріали допитів та зізнань 

членів ОУН і УПА стосовно вбивств польського мирного населення, отримані 

радянськими органами безпеки. Автор не проводить порівняння кількості 

зізнань, що містять інформацію про вбивства поляків і тих, які її не містять. 

В. Філяр заперечує факти співпраці польського населення Волині з німцями та 
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червоними партизанами [215, с. 51], незважаючи на загальновідомі факти про те, 

що українську поліцію на німецькій службі в 1943 р. замінила польська. 

Офіційні накази керівництва ОУН і УПА, які забороняли вбивства поляків, 

зокрема комунікат ОУН з жовтня 1943 р. «В справі братовбивчої боротьби на 

Волині» і наказ І/43 від 27 жовтня 1943 р. стосовно утримання від будь-яких 

акцій проти поляків, професор Філяр не сприймає, трактує їх як 

пропагандистські, котрі мають на меті виставити ОУН і УПА в позитивному 

образі, та називає «цілеспрямованою тактичною грою» бандерівців [215, с. 32, 

52]. Владислав Філяр цитує фрагмент з документів українського підпілля: «Наше 

відношення до поляків було окреслено на конференції: боївка б’є, а ми кричимо, 

щоб мирного населення ніхто не зачіпав» [215, с. 41], який також протрактовано 

як українську націоналістичну пропаганду. Хоча теза про те, що ОУН 

гіпотетично могла втратити контроль над ситуацією в цілому не відкидається.  

Дослідженнями волинських подій займався нині покійний польський 

історик Е. Прус, уродженець Західної України, солдат так званих 

«винищувальних загонів» (рос. – истребительные отряды) – допоміжної 

формації військ НКВД, діяльність яких була спрямована проти відділів ОУН і 

УПА. Назви праць одразу дають розуміння підходу автора до волинських подій в 

роки Другої світової: «Диявольське ігрище: історія Організації українських 

націоналістів» [157], «Голокост по-бандерівськи. Чи були євреї в УПА?» [156], 

«УПА – повстанська армія чи курені різунів?» [158]. Напрацювання Е. Пруса 

позначені крайніми поглядами, вживанням ненаукової термінології.  

Ще одним польським дослідником з подібними поглядами є покійний 

професор А. Корман, економіст і історик, також уродженець Західної України. 

Він є автором праць «Стосунок УПА до поляків на південно-східних землях 

Другої Речі Посполитої» [145] та фотоальбому «Геноцид польського населення 

зі сторони УПА» [144]. У працях професора Кормана можна натрапити на багато 

цікавих фактів, як наприклад, твердження про те, що князі Київської Русі 

Володимир Великий і Ярослав Мудрий займалися депортаціями лехітів в Х–ХІ 

ст., що стало прикладом для вирішення національних питань «російським царям, 
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Сталінові і нарешті Бандері та ОУН-УПА» [145, с. 10].
.
 Цілий розділ 

присвячений термінології на окреслення польсько-українських прикордонних 

земель, для яких єдино правильним є термін «Східна Малопольща», в жодному 

разі не «Західна Україна» [145, с.12–15] тощо.  

Напрацювання Е. Пруса і А. Кормана є засадничо досить подібними, з 

власним специфічним підходом до волинської проблематики. Хоча в сучасній 

Польщі книги професорів Пруса і Кормана часто трактуються як ненаукові, такі, 

що мають замовний характер і розпалюють національну ворожнечу, однак це не 

заважає їм бути у вільному доступі й сьогодні.   

Відмінний від попередніх дослідників підхід на польсько-українські 

відносини під час Другої світової війни репрезентує вже згадуваний Г. Мотика, 

член Ради Інституту національної пам’яті, професор Ягеллонського 

університету, представник нової генерації польських дослідників. 

Найвагомішою працею професора Мотики є монографія
 

«Від Волинської 

різанини до акції «Вісла»» [147]. На окреслення волинських подій автор вживає 

термін «різанина», бере до уваги широкий контекст українсько-польських 

стосунків: від завершення Першої світової війни аж до акції «Вісла». У книзі 

здійснений аналіз українсько-польських відносин міжвоєнного періоду, причини 

конфлікту виводяться задовго до початку Другої світової війни. Професор 

Мотика доходить висновків, що антипольські акції були скоординованими й 

організованими, припускає можливість існування наказу Головного Проводу 

ОУН [147, с. 123–133] про фізичну ліквідацію польського населення на Третьому 

Надзвичайному Великому Зборі ОУН у 1943 р. Автор аналізує загальну 

ситуацію в регіоні під час війни та її вплив на перебіг українсько-польського 

конфлікту, особливо на німецьку окупаційну політику, діяльність червоних 

партизанів, співпрацю польського та українського населення з німецькими й 

радянськими окупантами, діяльність польської та української допоміжної 

поліції. Варто зауважити, що професор Мотика досліджує антиукраїнські акції 

27 Волинської дивізії АК, не завжди оцінюючи їх як відплатні акції, та 

репресивну діяльність 202 батальйону польських поліцаїв (202 Batalion 
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Schutzmannschaft). Загалом ця праця є одним з найбільш популярних досліджень 

присвячених волинській проблематиці у Польщі та за її межами.  

Г. Мотика та Р. Внук (також працівник Інституту національної пам’яті) 

написали колективну монографії про співпрацю між УПА і АК – «Пани і різуни. 

Співпраця АК–ВіН та УПА 1945–1947» [149], в якій досліджено намагання 

налагодити контакти між українським і польським підпіллям. Крім того 

професор Мотика є автором праці «Українська партизанка 1942–1960» [148], де 

цілісно розглядається історія українського підпілля, а не тільки антипольські 

акції.  

Окрему увагу слід приділити працям тих дослідників, які намагалися 

дослідити приклади взаємодопомоги та співпраці між українцями й поляками під 

час Другої світової війни та відійти від сформованого в Польській народній 

республіці (далі – ПНР) негативного стереотипу українця. На початку 1990-х рр. 

можливість дослідження таких мікроісторій викликала скептичне ставлення у 

польських наукових колах, про що слушно зауважив у передмові до своєї праці 

Ян Турнау: «якщо навіть тобі вдасться зібрати подібні свідчення про росіян чи 

білорусів, то не про українців; про них жодний поляк доброго свідчення не 

дасть» [162, с. 7]. Його праця «Брати з-за Бугу» [162] – була першою серед 

досліджень допомоги та порятунку поляків на Західній Україні. 

Книга Я. Турнау повністю написана на усних джерелах. В ній вміщено 

спогади про допомогу полякам не тільки з боку українців, але й з боку росіян і 

білорусів. Праця була видана в 1999 р., ще до виходу дослідження Сємашків. 

Вже в той час автор висловив непересічні для польської історіографії ідеї. 

Зокрема це стосується загального сприйняття українського підпілля: «Признаймо 

слушною думку біскупа Яна Мартиняка, церковного зверхника польських 

українців, що не можна зрівнювати УПА з гітлерівцями», «признаймо … що 

український тероризм був формою боротьби за незалежність і реакцією на 

багаторічне упокорення з нашої сторони» [162, с. 6]. При цьому автор 

наголошує, що ці пропозиції в жодному разі не можуть служити виправданням 

масових вбивств польського цивільного населення. Саме завдяки праці 
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Я. Турнау заперечення і відкидання наявності фактів допомоги та порятунку 

поляків відійшли у минуле, разом з тим було підважено стереотипний образ 

«українця-різуна». І дотепер в польських наукових колах побутують думки, що 

факти допомоги і порятунку полякам на Волині хоча і мали місце, але, насправді, 

були явищем рідкісним і малопоширеним.  

Тут слід згадати працю Ромуальда Нєдзєлька «Кресова книга справедливих» 

[150], в якій українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни 

порівнюється з Голокостом. На його переконання, українців, які надавали 

допомогу полякам, слід порівнювати з людьми, які рятували євреїв від смерті і 

концтаборів, тобто з «праведниками народів світу». Автор скрупульозно 

досліджував такі прояви людяності, у книзі простежується розуміння 

необхідності критичного підходу при опрацюванні спогадів з одночасним 

визнанням того, що у випадку з подіями на Волині спогади є «незамінним, 

практично єдиним, джерелом інформації» [150, с. 11]. Р. Нєдзєлько вказує на те, 

що польські дослідники не брали до уваги увесь спектр українсько-польських 

відносин, а лише ті моменти, які їх безпосередньо цікавили, що спричинило до 

певних диспропорцій у дослідженнях: «Виявилося, що про осіб, які допомагали 

ми знаємо значно менше ніж про жертви, свідків чи навіть про виконавців 

злочинів» [150, с. 12]. Автор зауважує, що його книжка має вступний характер, і 

вказує на те, що дослідження надання допомоги полякам на Волині потрібно 

продовжувати й надалі. Під час опрацювання усних джерел автор отримав 

наступну статистику [150, с. 20]: в роки Другої світової війни полякам була 

надана допомога в 255 місцевостях на Волині, зафіксовано 493 випадки 

допомоги, завдяки чому було врятовано 1806 поляків. 794 українці допомагали 

полякам, з яких 530 ідентифіковані за ім’ям та прізвищем, 189 українців було 

вбито за надання допомоги полякам [150, с. 20].  

В загальному аналізі польсько-українського конфлікту Р. Нєдзєлько робить 

заувагу про те, що радянська і німецька сторони «створили умови ... аби 

локальна суперечка переросла в криваву різанину» [150, с. 7], однак він 

притримується концепції геноциду польського народу, звідки й маємо таку назву 
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його праці [150], котра повинна дати читачеві розуміння подібності між 

різаниною поляків на Волині і Голокостом.  

Слід зазначити, що Владислав і Єва Сємашки у своїх дослідженнях також 

натрапляли на випадки допомоги і порятунку поляків, але подають ці відомості у 

специфічній манері. Метою авторів було виявлення якнайбільшої кількості 

польських жертв на підтвердження концепції «геноциду поляків», створення 

поіменного списку вбитих поляків. Однак поряд поставленими завданнями, 

дослідники натрапляли на факти допомоги полякам зі сторони українців. У їхній 

монографії на півтори тисячі сторінок виділено коротесенький розділ на одну 

сторінку під назвою «Допомога українців полякам» [99, с. 1063]. Сємашки 

віднайшли 242 випадки надання допомоги полякам, нарахували 347 українців, 

які рятували поляків, з яких 225 ідентифіковані за прізвищем та ім’ям [99, с. 

1062]. Окрім того дослідники вказали, що їхній список є неповним, сформований 

на підставі використаних ними джерел, а також на ще одну важливу річ, яку 

неможливо достеменно з’ясувати, однак вона є важливим елементом в розумінні 

специфіки джерельної бази випадків допомоги полякам. Мова йде про елементи 

спогадів з використанням словосполучень на зразок «дружелюбні українці 

попередили», «показали дорогу» [99, с. 1063] та інші. Слід визнати, що такі люди 

не можуть бути ідентифікованими і порахованими, хоча будьмо свідомими того, 

що такі випадки існували і непотрібно їх цілковито відкидати. Сємашки зробили 

ще одні цікаві підрахунки. Це кількість українців, убитих за допомогу полякам, 

яких нараховано 313 осіб [99, с. 1063]. Слід відзначити, що з абсолютно 

надуманих причин, Сємашки не оприлюднили список українців, які так чи 

інакше допомагали полякам, посилаючись на те, що їм загрожує небезпека для 

життя від нащадків бандерівців: «”сьогодні” а може навіть зараз, в самостійній 

Україні, побоюються вони [українці, які рятували поляків – авт..] якихось 

репресій зі сторони «героїв» з УПА або поступівських організацій”[99, с. 1063]. 

Такий острах не має під собою реального підґрунтя і демонструє наявність 

певних стереотипів стосовно західних українців серед поляків, які мають місце 

навіть в наукових колах. 
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Загалом польська історіографія зробила великий поступ у дослідженнях 

волинських подій. З маловідомої неактуальної теми за часів комуністичної 

Польщі антипольська акція УПА на Волині стала невід’ємною частиною 

сучасного польського дискурсу про Другу світову війну. Таким чином, 

найбільшими досягненнями польської історіографії з волинської проблематики є 

монументальна праця В. і Є. Сємашків «Геноцид польського населення на 

Волині вчинений українськими націоналістами у 1939–1945 рр.», а також 

монографія представника молодшого покоління польських істориків Г. Мотики 

«Від Волинсьокї різанини до акції «Вісла»». Також трапляються праці, що не 

відповідають науковим вимогам (Е. Прус і А. Корман), у яких дослідники дають 

волю емоціям. 

Напередодні 70-ї річниці відзначення трагічних подій на Волині все більшої 

популярності в польських наукових колах набирає концепція геноциду поляків 

на Волині, щораз більше дослідників підтримують її. Яскравим прикладом зміни 

поглядів серед дослідників є Г. Мотика, який запропонував поділити дослідників 

українсько-польських відносин під час Другої світової війни на чотири групи. 

Так під час презентації українського перекладу своєї книги «Від Волинської 

різанини до акції «Вісла»» у Києві та Львові професор Мотика відкрито 

підтримував концепцію «геноциду поляків на Волині» [260]. Такі зміни у 

поглядах науковця надзвичайно зближують його з традиціоналістським 

напрямом. 

Можна припустити, що інформаційний та політичний тиск на науковців 

призвів до того, що станом на сьогодні, переважна більшість польських істориків 

так чи інакше є прихильниками концепції «геноциду поляків на Волині». 

Єдиним виявом інакодумства залишилися лише історики – представники 

української меншини в Польщі (М. Сивіцький, Б. Гук, Є. Місило та інші). 

Випадки надання допомоги полякам на Волині є відомими завдяки активній 

позиції колишніх мешканців Волині, які навіть за умов дискурсу «геноциду 

поляків на Волині», переповіли нам свій власний досвід стосовно допомоги зі 

сторони українців. Праці Р. Нєдзєлька, Я. Турнау з дослідження проявів 



22 
 

людяності є прикладами поступового відходу від сприйняття західних українців 

виключно як «вбивць» і «різунів». 

 

1.2. Дослідження Волинської трагедії в українській історіографії 

Дослідження подій на Волині в роки Другої світової війни в українській 

історіографії розпочалися дещо пізніше ніж у польській, зі здобуттям Україною 

незалежності. Волинські сюжети переважно досліджувалися у загальному 

контексті історії українського націоналістичного підпілля. Активне опрацювання 

українсько-польського конфлікту на Волині розпочалося на межі 2000-х рр. у 

зв’язку з 60-ю річницею відзначення тих трагічних подій. Дослідницька робота 

над проблематикою українсько-польських відносин періоду Другої світової 

війни була настільки плідною, що вже в 2003 р. з’явився бібліографічний 

покажчик Олександра Лисенка і Олександра Марущенка [117]. Ця книга містить 

714 праць, які розподілені за хронологічним і тематичним принципами. Автори 

зазначають, що на межі 1990-х – на початку 2000-х рр. українсько-польський 

конфлікт не був серед пріоритетних тем в українській історіографії Другої 

світової війни, а основний масив напрацювань становлять тексти доповідей у 

збірниках наукових конференцій, статті у різноманітних періодичних виданнях 

та збірки документів [117, с. 5]. Слід зазначити, що в переважній більшості 

науковці досліджували українсько-польські взаємини періоду Другої світової 

війни в цілому, не виокремлюючи волинських сюжетів. З моменту виходу цієї 

праці пройшло вже більше десяти років і українська історіографія збагатилася 

новими працями, які зі зрозумілих причин не вміщені в цьому бібліографічному 

покажчику.   

До напрацювань української історіографії власне Волинської трагедії слід 

віднести працю волинського краєзнавця Ярослава Царука «Трагедія волинських 

сіл 1943–1944. Українські і польські жертви збройного конфлікту. Володимир-

Волинський район» [95], який ще в 1990 р. розпочав дослідження тих трагічних 

подій.
 

Дослідник самостійно зібрав спогади українців – очевидців подій у 

Володимир-Волинському районі. Виявилося, що зібрані ним матеріали не 
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корелюються з напрацюваннями Сємашків. Царук подає меншу кількість 

польських жертв на території цього району. Слід зауважити, що зібрані спогади 

вказали на необхідність подальших досліджень з підрахунку кількості 

українських жертв у конфлікті. 

Перевірити опубліковані Сємашками дані стосовно кількості жертв на 

Волині взявся етнограф і журналіст Іван Ольховський. У його книзі «Кривава 

Волинь» [72] представлено спогади мешканців Любомльського району 

Волинської області, які були свідками українсько-польського протистояння. 

І. Ольховський дійшов висновків, які раніше висловив Я. Царук. Втрати мирного 

населення з обох сторін в Любомльському районі відрізняються від даних, 

представлених в праці Сємашків. Показовими тут є труднощі в методологічному 

підході під час підрахунку загальної кількості жертв конфлікту, обидві сторони 

збільшують кількість жертв представників свого народу і применшують цю 

кількість для протилежної сторони.  

Багаторічні напрацювання Івана Пущука зі збору та публікації спогадів про 

українсько-польський конфлікт на Волині мають найбільш системний характер. 

Дотепер ним видано десять томів із серії «Трагедія українсько-польського 

протистояння», які охоплюють усі райони Волинської області. Особисте 

спілкування із дослідником дозволяє стверджувати, що аналогічна робота по 

Рівненській області завершена в більшості районів, наступні томи підготовлені 

до друку, однак їх видання унеможливлюється на разі через брак коштів. Також 

І. Пущук завершує свою багаторічну роботу у решті районів Рівненщини, а 

також у волинській частині Тернопільщини.   

Найбільш популярною в українській історіографії є концепція, яка покладає 

провину за початок конфлікту на польську сторону. Дослідники, які 

притримуються такої думки, не обмежуються географічно територією Волині, до 

кола їхніх наукових зацікавлень потрапляють сусідні Холмщина та Підляшшя 

[189, с. 71–98]. Прихильниками таких поглядів є знані українські науковці: Юрій 

Макар [189], Ярослав Ісаєвич [241, с. 216], Володимир Сергійчук [123, с. 45], 

Микола Кучерепа [187, с. 57–90], який був редактором серії наукових семінарів 
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«Україна – Польща: важкі питання». Ці дослідники виводять початок конфлікту 

з 1938 р., коли польська адміністрація почала колонізаційну кампанію, 

знищуючи православні церкви.  

Я. Ісаєвич запропонував використовувати термін «Холмсько-волинська 

трагедія», трактуючи перебування Західної України в складі Другої Речі 

Посполитої, як період окупації, зумовлений прагненням поширити територію 

своєї держави за рахунок сусіда. На його думку, під час Другої світової війни на 

Волині відбувся конфлікт «визвольного руху народу, котрий історично належав 

до грона пануючих над українцями народів» (поляків) з «визвольним рухом 

поневоленого народу» (українців)
 
[178, с. 8–9]. 

Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни 

входить також до кола наукових зацікавлень професора Київського 

національного університету імені. Тараса Шевченка В. Сергійчука. У праці 

«Трагедія Волині: причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки 

Другої світової війни» [124] згаданий дослідник бере до уваги широкий контекст 

причин конфлікту, німецькі та радянські впливи його перебіг. Автор не 

погоджується з концепціями польських істориків, у яких антипольські акції ОУН 

і УПА трактуються як «мордування» ( пол. – mordy), в той час коли 

антиукраїнські акції АК розглядаються як «відплатні акції» (пол. –
 

akcje 

odwetowe), а також з твердженням польської історіографії, що ОУН і УПА 

першими розпочали антипольські акції, що змусило поляків до оборони. 

Науковець вказує на те, що конфлікт розпочався на прикордонних з Волинню 

територіях Люблінщини, де польське населення становило більшість, адже саме 

там антиукраїнські акції розпочалися ще в 1942 р., перед масовими 

антипольськими виступами українського підпілля на Волині влітку 1943, де 

українці були в переважній більшості і першими почали напади на 

дезорганізоване німецьким і радянським терором мирне польське населення. 

В. Сергійчук у своїй праці «Поляки на Волині в роки Другої світової війни» 

також не погоджується з позицією Г. Мотики, що напади на українців на 

Холмщині відбулися після кривавих подій на Волині. Він зафіксував, що перші 
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антиукраїнські акції зі сторони поляків розпочалися 1942 р., зокрема, на 

католицьке Різдво скоєно напад в селі Пересоповичі [123, с. 44]. Також автор 

зазначив, що точкові удари по оунівських діячах на Закерзонні відбувалися з 

січня 1942 р., коли було вбито українців Анатолія Козлюка і Володимира Шпака, 

та продовжувалися на початку 1943 р. [123, с. 46]. На Волині В. Сергійчук 

зафіксував перші польські напади в січні 1943 р., посилаючись на зібрані 

І. Пущуком свідчення, а спільні більшовицько-польські акції – починаючи з 

нападу на село Хотинь 5 березня 1943 р.
 
[124, с. 106, 108]. 

 

Важливе місце у вітчизняній історіографії волинської проблематики 

належить напрацюванням Ігоря Ільюшина. У праці «Волинська трагедія 1943–

1944»
 
[113] автор представляє українсько-польський конфлікт як «трагедію» для 

мирного населення, яке стало заручником протистояння польського і 

українського підпілля. Автор зауважує, що політика польського еміграційного 

уряду та його представників на так званих Південно-Східних Кресах на 

утримування цієї території за всяку ціну, відкидання будь-яких українських прав 

на Західну Україну в цілому, і на Волинь зокрема, привела до ще більшого 

розмаху антипольської акції. Результатом чого стало те, що польська меншина 

на Волині постраждала від політики власного уряду та була об’єктом агресії зі 

сторони українського націоналістичного руху. 

У праці «Українська повстанська армія і Армія Крайова...» [114, с. 225–233] 

І. Ільюшин також розпочинає хронологічний огляд подій з конфлікту на 

Холмщині і Підляшші. Автор зазначив, що в дослідженнях причин конфлікту не 

слід обмежуватись аналізом взаємин між обома народами в роки Другої світової 

війни, а доречно розглядати їх у ширшому геополітичному й історичному 

контексті. Особливу увагу дослідник приділив політиці нацистів по відношенню 

до українців і поляків у Генеральному губернаторстві й Райхскомісаріаті 

Україна. Так, наприкінці 1942 р. – на початку 1943 р. діячі Українського 

центрального комітету (далі – УЦК) й українська поліція були залучені до 

переселенської акції німецької адміністрації. За такі дії польське підпілля 

мстилося українцям. Ця контракція відбирала в українців найцінніших 
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представників самостійницького руху. І. Ільюшин дійшов висновку, що на 

Закерзонні антиукраїнський терор з боку польських партизанських угруповань 

був спровокований німцями. У той же час, історик схиляється до думки, що 

рішення ОУН(Б) про проведення терору на Волині було викликане 

антиукраїнською діяльністю місцевих поляків. Таку ж саму думку обстоює Іван 

Патриляк, який серед головних причин початку міжнаціонального конфлікту на 

Волині назвав співпрацю польського населення з німецькою адміністрацією та 

радянськими партизанами [203, с. 70–78]. Саме на межі 1942–1943 рр. відбулися 

кардинальні зміни в національному складі німецької окупаційної адміністрації: 

поляки заступають на службі українців. Окрім того дослідник звернув увагу, що 

в упівських документах того періоду, німецькі каральні акції на українські села 

відбувалися за участю польської поліції.  

Відомий український історик Юрій Шаповал досліджував міжнаціональний 

конфлікт на Волині на основі документів Галузевого архіву Служби безпеки 

Україна [211, с. 194–207]. Це насамперед особові кримінальні справи учасників 

польського і українського націоналістичного підпілля. Автор також виводить 

ґенезу конфлікту із Закерзонні, де антиукраїнські акції розпочалися ще в 1942 р. 

Важливу роль в розпалюванні конфлікту між українцями і поляками, на думку 

дослідника, відіграли нацисти, які укомплектували адміністративні установи 

польськими урядовцями та замінювали українців на поляків у допоміжній 

поліції. Ю. Шаповал свідомий того, що і польські, і українські документи 

висвітлюють свої дії як «відплатні акції» та перекладають відповідальність на 

протилежну сторону.  

Вітчизняний науковець, професор О. Лисенко, досліджуючи українсько-

польський конфлікт, зазначив, що в обох протиборчих сторонах гору взяли 

радикали, не налаштовані до компромісів і налагодження стосунків між обома 

народами [188, с. 384–394]. В основі конфлікту, на його переконання, лежала 

боротьба за державну приналежність західноукраїнських земель. Міграційна 

політика СРСР і Німеччини стала тим фактором, який порушив більш-менш 
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сталий баланс населення та спричинив до ворожнечі між українцями і поляками 

за землю.  

Суспільні рефлексії та історична пам’ять про Волинську трагедію лежать в 

основі статті українського історика Олександра Удода [207, с. 5–10]. Автор 

дійшов до висновків, що польське суспільство, як і українське, є розколотим у 

сприйнятті Волинської трагедії. З одного боку польські учасники тих подій та 

члени їхніх родин, репатріанти із Західної України, вважають події 1943 р. 

геноцидом, з іншого – українські націоналісти, які вважають, що конфлікт 

відбувся на українській етнічній території, а волинські події є справедливою 

відплатою за історичні кривди. Посередині між ними є польські та українські 

ліберальні середовища, які закликають до визнання того, що сталося, спільною 

трагедією, в якій відповідальність несуть обидві сторони. Значний вплив на 

сприйняття Волинської трагедії молодшими поколіннями має політична ситуація 

в Україні та Польщі.  

Київський дослідник Ярослав Антонюк простежив основні етапи формування 

стереотипів українців та поляків, а також вплив на ці процеси політики пам’яті 

стосовно Волинської трагедії. Поширення взаємних негативних уявлень 

прослідковано на основі соціологічних даних, до уваги взято вікові та 

територіальні особливості історичної пам’яті обох народів [232]. На особливу 

увагу заслуговує стаття автора, що стосується українського-польського 

конфлікту на території сучасної Білорусі [231]. У ній проаналізовано перебіг 

міжнаціонального протистояння на території Берестейщини, вказано, що напруга 

та масштаби нападів були значно меншими ніж на Волині. Значний вплив на ці 

події мали місцева німецька адміністрація та загони радянських партизанів, 

однак зазначено, що жодна із протиборчих сторін не змогла повністю опанувати 

терен аж до приходу Червоної армії.  

Поява великої кількості досліджень з історії українсько-польських відносин 

на Волині потребувало власного узагальнення і систематизації вітчизняної 

історіографії, подібно до того, як це зробив Г. Мотика стосовно польської [219, 

с. 168]. У зв’язку з цим українські дослідники намагалися узагальнити 
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історіографічні напрацювання своїх колег. Так стаття О. Марущенка присвячена 

основним тенденціям української історіографії Другої світової війни [190, с. 83–

142], в якій події українсько-польського міжнаціонального конфлікту розглянуто 

в загальному контексті подій 1939–1945 рр. Аналізу історіографії Волинської 

трагедії присвячені статті В. Ухача [208, с. 229–223], О. Морозової [194, с. 105–

111], І. Мищака [193, с. 456–464]. Зазначені автори або погоджуються із 

класифікацією Г. Мотики польської історіографії, або використовують її у своїх 

працях, у той же час не пропонуючи подібного розподілу української 

історіографії. В основу їхнього історіографічного аналізу покладено проблемно-

тематичний принцип (причини і витоки конфлікту, кількість жертв, 

відповідальність сторін). 

До найновіших українських досліджень українсько-польського 

протистояння на Волині належить монографія українського дослідника, 

колишнього директора Галузевого архіву Служби безпеки України, Володимира 

В’ятровича «Друга польсько-українська війна. 1942–1947» [102]. Автор 

зосереджується не тільки на подіях на Волині, а розглядає українсько-польські 

відносини в контексті подій всього етнічного прикордоння (Галичина, Волинь, 

Закерзоння). Криваві події на Волині автор трактує як «польсько-українську 

війну», що розпочалася наприкінці Першої світової – війна Західно-Української 

Народної Республіки з відродженою Польщею. В міжвоєнному періоді активна 

фаза збройного конфлікту припинилася, але антагонізми між українцями й 

поляками тільки наростали, що було спровоковано політикою польського уряду. 

Друга світова війна призвела до ескалації конфлікту за територіальну 

приналежність Волині. 

Подібну позицію займає львівський історик Леонід Зашкільняк [176, с. 89–

95]. Дослідник вважає, що протягом «великої» війни була «мала» невідома і 

неоголошена війна між українцями і поляками на Волині й Східній Галичині. 

Цей конфлікт на українсько-польському прикордонні набув рис міжнаціональної 

війни. Відповідальність за таке «вирішення» польського питання, на його 
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переконання, несе керівництво ОУН-Б. Однак, як вважає Л. Зашкільняк, 

відповідальність не слід знімати й з керівництва польського підпілля.  

Окремо від інших дослідників слід розглянути напрацювання луцької 

дослідниці Оксани Каліщук [115], яка здійснила науковий і суспільний дискурси 

українсько-польського протистояння на Волині і Галичині в 1939–1945 рр. У 

своїй монографії авторка намагалися проаналізувати якомога ширше коло 

наукових і науково-популярних праць з історії конфліктів на українсько-

польському прикордонні. Авторка доходить до висновків, що осмислення 

конфлікту 1943–1944 рр. в обох державах відбувалося на основі двох підходів – 

панівного «традиційно-націоцентричного», який протиставляв українців і 

поляків між собою і зображував їх як непримиренних ворогів, та 

«модерністсько-поліцентричного», що пропонував відмову від покладання 

провини лише на одну сторону й враховував устремління кожного з народів 

[115, с. 309].  

Особливістю праці О. Каліщук є використання картографічного методу в 

дослідженні кількості жертв міжнаціонального конфлікту на Волині (Додаток Г). 

Слід наголосити, що науковець особисто не займалася підрахунком загиблих, а 

лише поклала на карту напрацювання української [115, с. 253, 255] та польської 

[115, с. 230, 254] історіографій. Представлені карти є досить складними для 

порівняння, оскільки в них використано різний адміністративно-територіальний 

поділ (сучасної України та міжвоєнної Польщі). Окрім цього, українські жертви 

зафіксовані лише по Волинської області, а польські, в додатку до цього, – і по 

Рівненській та північній частині Тернопільської областей. Також О. Каліщук 

проаналізувала проблему демографічних втрат в сучасній історіографії, 

присвятивши цьому окрему статтю [180, с. 292–306]. У ній представлено 

погляди польських та українських дослідників стосовно загальної кількості 

жертв.  

Ще одним дослідженням Волинської трагедії з використанням 

картографічного методу є колективна праця «Українські жертви Волині» 

авторства О. Голько, О. Тучак та Н. Халак [135]. В основу цієї книги, як 
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зазначають самі автори, покладено напрацювання І. Пущука, який проводив 

подвірні опитування мешканців Володимир-Волинського району [135, с. 3]. У 

дослідженні представлена карта авторства Н. Халак, за якою йдуть таблиці з 

розлогою інформацією стосовно населених пунктів і вбитих українців. Певні 

застереження до цієї карти викликає проблема локалізації неіснуючих на 

сьогодні населених пунктів. 

Велика кількість досліджень Волинської трагедії у вітчизняній історіографії 

потребувала узагальнення і класифікації. Аналізуючи напрацювання української 

історіографії О. Каліщук підтримує запропонований польською публіцисткою 

Богумілою Бердиховською поділ на три групи [115, с. 51–52; 181, с. 523–535; 213 

с. 99]. Таке розрізнення, на думку автора, є досить вдалим і заслуговує на 

подальшу популяризацію. 

До першої груп відносяться історики, які репрезентують пострадянську 

модель історіографії України – Ю. Войцеховського [170, с. 19–27], 

М. Зарічанського [174, с. 3], В. Масловського [118], В. Наконечного[120]. Працю 

останнього О. Каліщук вважає альтернативою висновкам урядової комісії з 

вивчення діяльності ОУН і УПА [115, с. 53]. Загалом напрацювання вище 

зазначених дослідників характеризуються критичними висновками стосовно 

діяльності українського націоналістичного підпілля в дусі традицій радянської 

історіографії.  

До другої групи відносять дослідників націонал-ліберальної версії 

української історіографії – це, насамперед, В. В’ятрович і В. Сергійчук [115, с. 

52]. Третю групу умовно визначають як «ревізіоністську», оскільки вона 

критично ставиться до напрацювань представників двох попередніх груп і 

наближається до концепції «відкритої історії» [115, с. 52]. До неї слід віднести 

І. Ільюшина, Л. Зашкільняка, О. Лисенка. В доповнення до цього, О. Каліщук 

зазначила, що такий поділ є умовним, оскільки характеристики цих груп 

неможливо віднайти у «чистому вигляді» [115, с. 53]. На думку дисертанта, до 

цієї групи доречно віднести і саму О. Каліщук.  
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На завершення слід зазначити, що дослідження українсько-польських 

відносин на Волині в 1940-х рр. у вітчизняній історіографії розпочалося дещо 

пізніше, в порівнянні з польською. Це було пов’язано із заповненням прогалин в 

дослідженнях всього українського національно-визвольного руху, де волинська 

проблематика розглядалася досить побіжно. Важливим досягненнями 

української історіографії з цієї проблематики є праці І. Ільюшина, Я. Ісаєвича, 

В. Сергійчука, О. Лисенка, Л. Зашкільняка, О. Каліщук, В. В’ятровича та 

багатьох інших. Концепція «другої польсько-української війни» запропонована 

В. В’ятровича є найновішою в сучасній історіографії. Поширеним є явище, коли 

українські науковці вимушені працювати в концепціях своїх польських колег, 

критикуючи їх і вказуючи на їхні недоліки. В українській історіографії до цього 

часу не проведено комплексних узагальнених підрахунків українських втрат на 

Волині, за винятком спроб Я. Царука, І. Ольховського та І. Пущука. Останні у 

своїх працях переважно користувалися усними джерелами, що відрізняє їх від 

решти досліджень, в яких основу джерельною бази становили писемні 

документи. 

Загалом зі здобуттям незалежності українські науковці, звільнені від 

ідеологічного тиску, досить активно досліджували українсько-польські взаємини 

в роки Другої світової війни. На сьогодні історіографічний доробок українських 

вчених налічує кілька тисяч видань.   

 

1.3. Співпраця між українськими та польськими науковцями 

Різниця у сприйнятті міжнаціонального конфлікту на Західній Україні 

польським і українськими дослідниками спонукала обидві сторони до початку 

діалогу стосовно найбільш драматичних подій в історії обох народів. Цей процес 

був започаткований Світовим союзом воїнів Армії Крайової та Об’єднанням 

українців у Польщі в 1990-х рр. В результаті їхніх зусиль відбулася серія 

зустрічей і наукових семінарів «Україна – Польща: важкі питання». Науково-

методичне керівництвом над цим процесом з польської сторони взяв на себе 

Військовий історичний інститут (Варшава),– а з української – Волинський 
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державний університет ім. Лесі Українки (Луцьк) [133, с. 7]. На початковому 

етапі було погоджено 23 теми, хоча організатори зазначили, що проблематика 

може розширюватися в міру потреби.  

Перший семінар польських і українських дослідників відбувся у березні 

1996 р. в Луцьку, а другий – в травні 1997 р. – у Варшаві. На другому семінарі 

було виголошено шість доповідей на три теми – політика Другої Речі Посполитої 

щодо українців у міжвоєнний період, український самостійницький рух на 

Західній Україні в 1939–1945 рр., польське підпілля в Західній Україні в 1939–

1944 р. [133, с. 10] У результаті виголошених доповідей і дискусії було видано 

спільний перший і другий том з серії зустрічей «Україна – Польща: важкі 

питання». В кінці цього тому започатковано розділ «Узгодження і розбіжності», 

який став традиційним для всіх наступних томів. Всього було видано десять 

томів з цієї серії та узагальнююча праця «Польща – Україна: важка відповідь» 

[153]. Також були спроби продовжити нумерацію цієї серії і на наступні подібні 

зустрічі. Вагомий внесок з української сторони для реалізації цих планів зробили 

академік Я. Ісаєвич і професор М. Кучерепа, який був відповідальним 

редактором україномовної версії видання.  

Проблема підрахунку кількості втрат з польської і української сторони 

викликала чи не найбільший інтерес і палкі дискусії. Обговорення цієї 

проблематики відбувалося під час доповідей з п’ятого по дев’ятий семінар. 

Спираючись на польські наукові дослідження учасники семінарів погодилися, 

що польські втрати на Волині можуть сягати 50–60 тисяч осіб, в Галичині – 20–

25 тисяч осіб, а також ще 5–6 тисяч жертв на південно-східних землях сучасної 

Польщі [153, с. 44]. В той же час, учасники семінару зазначили, що тодішній 

стан досліджень не дозволяє зробити оцінку кількості українських жертв. У 

висновках польські і українські науковці звернулися до найвищих посадовців 

обох країн за фінансовою допомогою у провадженні такого типу досліджень. 

Станом на сьогодні ці ініціативи з української сторони не були реалізовані.  

Загалом серія польсько-українських наукових семінарів «Україна – Польща: 

важкі питання» була унікальною спробою діалогу і примирення. Обом сторонам 
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вдалося зблизити позиції з багатьох питань, провести дискусії з найбільш 

проблемних моментів і, найголовніше, окреслити подальші спільні дії. Діалог 

між науковцями сприяв порозумінню і в суспільно-політичній площині.  

Логічним продовженням серії наукових семінарів «Україна – Польща: важкі 

питання» став відкритий лист українських інтелектуалів до польського народу 

напередодні 60-ї річниці трагічних подій на Волині, написаний за формулою 

«вибачаємо і просимо вибачення» [236], на прикладі польсько-німецького 

історичного примирення. Однак слід зауважити, що в 2013 р. один з підписантів 

цього листа, львівський професор Богдан Ґудзь, слушно зауважив: «Минуло 10 

років, і сьогодні я задумуюся, чи взагалі ці перепросини були зауважені людьми, 

які знову і знову розкручують антиукраїнську істерію?» [242]. 

Тогочасні президенти України і Польщі, Л. Кучма і А. Кваснєвський, також 

спробували налагодити діалог з історичного примирення за формулою 

«вибачаємо та просимо вибачення». У травні 1997 р. було підписано звернення 

про порозуміння і єднання, а в липні 2003 р. – спільну заяву «Про примирення в 

60-ту річницю трагічних подій на Волині» [243], відбувалися меморіальні заходи 

з нагоди вшанування польських та українських жертв на найвищому рівні. 

Виявлення якнайширшого кола джерел з історії українсько-польських 

взаємин також сприяло налагодженню контактів між вченими. Початок 2000-

х рр. відзначений надзвичайно плідною співпрацею архівістів обох держав на 

основі історичного діалогу та примирення. У 2003 р. було видано путівник по 

польських і українських архівах з історії Волині й Східної Галичини в 1943–

1944 рр. [67], – вперше історики та архівісти обох сторін відверто оприлюднили 

довідкові відомості про «свої» комплекси джерел до висвітлення цієї болючої 

проблеми, а відтак зробили серйозний крок назустріч взаємному примиренню. 

Перший том цього видання повністю присвячений масивам джерел з історії 

Волині, а другий – Галичини. Видання цих двох томів відбулося за активної 

співпраці Генеральної дирекції державних архівів Польщі та Державного 

комітету архівів України. 
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Подальша співпраця архівних установ втілилась у багатотомній серії 

«Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ ст. Невідомі документи з 

архівів спецслужб» [78; 79]. Видання цієї серії було започатковано Службою 

безпеки України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень НАН 

України, Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі та Інститутом 

національної пам’яті – Комісією з розслідування злочинів проти польського 

народу. До цього часу було видано вісім томів цієї серії. Цей проект є 

наймасштабнішим за кількістю опублікованих архівних збірників в рамках 

двохсторонньої співпраці між Україною та Польщею. Тематика видань цієї серії 

охоплює якнайширше коло питань – від початку війни в 1939 р. до депортацій 

польського й українського населення в повоєнні роки. Джерела з тематики 

Волинської трагедії представлені в четвертому томі, який складається з двох 

книг [80; 81]. Видання таких документів спецслужб є особливо цінним з огляду 

на важкодоступність цих джерел для дослідників, особливо іноземців.  

До спільних українсько-польських напрацювань слід відносити також 

міжнародні наукові конференції за участю представників обох народів. Такий 

вид співпраці також сприяв налагодженню діалогу та пошуку компромісів. 

Серед великої кількості таких зустрічей хотілося б відзначити конференцію «У 

пошуках правди» [132], яка повністю присвячена Волинській трагедії і відбулася 

напередодні 60-ї річниця тих трагічних подій. У своїй завершальній ухвалі 

учасники конференції рішуче виступили проти спроб використання трагічних 

подій 1943–1944 рр. для розпалювання польсько-української конфронтації [132, 

с. 528]. Зауважимо, що відзначення 70-ї річниці Волинської трагедії стало 

кроком назад в порівнянні з попереднім досвідом примирення.  

Співпраця між українцями й поляками відбувалася також в сфері «публічної 

дипломатії». До неї слід віднести спільні польові дослідження зі збору та 

документальної фіксації усноісторичних інтерв’ю про порятунок і допомогу між 

українцями та поляками в роки Другої світової на Волині. Саме цій тематиці 

присвячений проект «Поєднання через важку пам’ять. Волинь 1943». Він був 

організований люблінським науково-культурним осередком «Брама Гродська. 
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Театр Н.Н.», із залученням польських та українських дослідників і студентів, які 

в спільних групах збирали свідчення серед мешканців Волині. 

Всього в рамках цього проекту було зібрано близько 150-ти свідчень, з яких 

18 спогадів українців про допомогу полякам, а також вісім спогадів поляків про 

надання їм допомоги зі сторони українців. На їхній основі було видано 

однойменну пам’ятну книгу «Поєднання через важку пам’ять. Волинь 1943» [76] 

польською, українською та англійською мовами з надією, аби історії допомоги 

та порятунку поляків на Волині в роки Другої світової війни не були забуті та 

слугували примиренню й поєднанню між обома народами.  

Загалом контакти між українськими та польськими науковцями посприяли 

зближенню в позиціях обох сторін. Особливо плідними вони були наприкінці 

1990-х – початку 2003 рр., підтвердженням чому слугує небувалий інтерес цією 

проблематикою непередані 60-ї річниці тих трагічних подій. Результатом цієї 

співпраці стала низка спільних наукових та археографічних видань. Чільне місце 

серед яких належить вищевказаній серії «Україна – Польща: важкі питання». 

Напередодні 70-ї річниці така міжнародна співпраця дещо послабилася, однак 

зараз науковці обох держав намагаються відновити попередню інтенсивну 

співпрацю в цьому напрямку. 

 

З падінням комуністичних режимів в Польщі та Україні дослідження взаємин 

між обома народами в роки Другої світової війни набули небувалої актуальності 

та популярності. Заборонена в роки тоталітаризму проблематика вийшла на 

чільне місце у відносинах між двома державами, а дискусії навколо цих питань 

охопили не тільки наукове, але й суспільно-політичне життя.  

Вибрані автором для огляду праці польських та українських дослідників 

стосовно подій на Волині в роки Другої світової війни становлять незначну 

кількість з величезного історіографічного масиву, який налічує декілька тисяч 

видань. Критерієм відбору наукових праць для аналізу стала, передусім, 

якнайширша репрезентивність різноманітності у поглядах і оцінках польських та 

українських науковців. 
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Найбільш дискусійними темами в історіографії Волинської трагедії є 

причини та початки конфлікту, кількість жертв і понятійний апарат, який слід 

використовувати. Підходи та оцінки до вище перелічених питань різняться як 

між польськими та українськими дослідниками загалом, так і між різними 

групами дослідників у кожній з національних історіографій.  

Як уже наголошувалося, у науковому середовищі набула популярності 

запропонована Г. Мотикою схема поділу польської історіографії. Із цією 

класифікацією погоджується більшість сучасних дослідників. У той же час слід 

зазначити, що такий поділ польських дослідників був актуальним на початку 

2000-х рр. З плином часу, а саме напередодні відзначення 70-ї річниці трагічних 

подій на Волині у 2013 р., у польських наукових та суспільно-політичних колах 

панівне місце зайняла концепція «геноциду поляків». Прихильником цих 

поглядів став і Г. Мотика, провідний дослідник серед ревізіоністів. У зв’язку з 

чим можна припускати, що в наш час відбулося суттєве зближення в поглядах 

між ревізіоністами і традиціоналістами, а представлена класифікація може 

потребувати певного перегляду або уточнення. Стосовно термінології на 

окреслення волинських подій, то польські історики переважно використовують 

поняття ідентичне за значенням до «геноциду». – «ludobójstwo», а також 

«екстермінація» (пол. – eksterminacja) та «різанина» ( пол. – rzeź), натомість в 

українській найбільш поширеними термінами є «Волинська трагедія», 

«українсько-польський конфлікт». Поруч з цим, академік Я. Ісаєвич 

запропонував термін «Холмсько-волинська трагедія», а В. В’ятрович і 

Л. Зашкільняк – «друга українсько-польська війна». Стосовно поділу української 

історіографії, на думку автора, найбільш вдалу схему запропонувала 

Б. Бердиховська. Вона не набула поширення і є маловідомою, однак заслуговує 

на увагу і ретельний аналіз.  

Польські та українські дослідники покладають переважну провину за 

конфлікт на протилежну сторону. Трапляються випадки, коли науковцям бракує 

розуміння того, що відповідальність лежить на обох сторонах конфлікту, 

можливо в різних пропорціях, але все ж таки на обох. Також існує потреба 
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поглиблення досліджень стосовно німецької і радянської участі в конфлікті, їхні 

впливи на перебіг конфлікту не є зрозумілими до кінця.  

Політизація та стереотипні уявлення мають певні впливи в працях науковців 

з обох сторін. Однак як в польській, так і в українській історіографії, 

спостерігається широкий спектр поглядів і підходів до інтерпретації українсько-

польських відносин на Волині в роки Другої світової війни. Слід зазначити, що 

прояви людяності та взаємної допомоги не належать до панівних дискурсів серед 

українських і польських досліджень волинських подій, хоча вже видано 

щонайменше п’ять праць на цю тематику.  

Події на Волині стали справжнім інтелектуальним викликом для науковців з 

обох сторін. Безперечно, дослідники провели колосальну роботу в дослідженні 

Волинської трагедії, хоча деякі аспекти потребують доопрацювання. Це, 

зокрема, стосується узагальненого підрахунку української кількості жертв під 

час конфлікту.  

 

1.4. Українсько-польські відносини 1939–1945 рр.  

у працях західних та російських дослідників 

Міжнаціональний конфлікт на Волині 1943 р. входить у коло наукових 

зацікавлень дослідників не лише з України та Польщі, але й з багатьох інших 

держав Заходу та Росії. Перш за все, слід звернути увагу на праці професора 

Єльського університету Тімоті Снайдера. Найвідомішими працями, в яких 

розглянуто українсько-польські відносини є монографії «Криваві землі: Європа 

між Гітлером і Сталіним» [126] та «Перетворення націй. Польща, Україна, 

Литва, Білорусь» [127]. Відповідальність за етнічні чистки на Волині дослідник 

покладає на керівників українського націоналістичного підпілля, однак називає 

ці події «українсько-польською громадянською війною» [127, с. 190]. В основі 

цього конфлікту, на думку дослідника, було три причини [225, с. 197–234]: 

державна приналежність Галичини і Волині, практика масових етнічних чисток і 

геноциду Гітлером і Сталіним, ліквідація колишньої польської та української 

еліти в регіоні [127, с. 191]. Загальну кількість польських жертв Т. Снайдер 
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оцінює в 40–60 тис. осіб. Стосовно антиукраїнських акцій польського підпілля 

американський дослідник є досить близьким до концепції «відплатних акцій» та 

вважає їх жорстокою помстою [127, с. 214]. 

Події на Волині 1943 р. також були взяті до уваги британським дослідником 

Норманом Дейвісом. Ця проблематика представлена у працях із загальної історії 

Європи і Польщі – «Історія Європи» [107] та «Боже ігрище. Історія Польщі» 

[108]. Науковець покладає відповідальність за початок конфлікту на УПА та 

називає такі дії етнічною чисткою [108, с. 795], але, поруч з цим, зараховує це 

військове утворення до організацій руху опору [108, с. 797]. На думку автора, 

етнічні чистки в окупованій Польщі започаткували німці та совєти, а від 1941 р. 

такими методами по відношенню один до одного почали користуватися 

підрозділи польського та українського підпілля [107, с. 1065]. Польські втрати на 

Волині Н. Дейвіс оцінив у 40 тис. загиблих [107, с. 1065]. 

Також доречно виокремити окрему групу західних істориків, які займають 

досить критичну позицію стосовно діяльності ОУН і УПА. До таких слід 

віднести скандально відомого Гжегожа Россолінського-Лібе [222, с. 54–85], Пера 

Андерса Рудлінга [223, с. 356–381; 224, с. 163–189] та Джареда Макбрайда [244]. 

Праці цих дослідників викликають питання стосовно об’єктивності і 

неупередженості їхнього написання. Складається враження, що у всіх 

міжнаціональних конфліктах на Західній Україні винними є виключно ОУН і 

УПА. Більш детально про використані Дж. Макбрайдом підходи йтиметься у 

підрозділі 4.1. 

Українсько-польські взаємини на Волині присутні і в працях російських 

істориків, серед яких, насамперед, слід загадати Олену Яковлєву, Олексія 

Дюкова та Климентія Федевича. Перші два дослідники тяжіють до міфу 

«Великої вітчизняної війни» з відповідним ставленням до проблематики ОУН і 

УПА, на противагу їм, останній автор є досить виваженим у своїх висновках, а 

його погляди є непересічними в сучасній Росії. Так О. Яковлєва у своїй 

монографії «Польща проти СРСР» викриває не тільки «українських 

націоналістів», але й поляків. Як вказано в анотації «автор підважує численні 
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міфи про жорстокість радянського режиму по відношенню до поляків, про 

нібито агресивні плани СРСР стосовно незалежної Польщі, про начебто 

безкопромісну боротьбу АК і польського підпілля з фашистами» [252]. 

Складається враження, що міжвоєнна Польська держава сама винна в тому, що 

СРСР прийняв рішення «захистити» населення Західної України і Західної 

Білорусі у вересні 1939 р. Такі погляди на початок Другої світової війни та 

міжнародну політику Польщі не перешкоджають дослідниці стати на захист 

цивільного польського на Волині у 1943 р., яке потерпало від нападів 

українських націоналістів. Зображення ОУН і УПА у цій праці виконано у 

кращих традиціях радянської історіографії. Однак на фоні взаємних нападів 

українців і поляків на цивільне населення тільки червоні партизани були тією 

силою, яка захищала місцеве населення: «радянським партизанам доводилось 

присікати спроби розширення цього протистояння з обох сторін у вигляді 

помсти, яка здійснювалася над мирним населенням» [252]. 

Праця О. Дюкова під промовистою назвою «Забутий геноцид. Волинська 

різанина» [109] говорить сама за себе. Книга являє собою збірку документів і 

статей про Волинську трагедію. У вступі автор звинувачує українців і поляків в 

«історичній амнезії», хоча і зазначає, що ситуація в останніх є дещо кращою 

[109, с. 5–7]. На його думку, це несе великі загрози для сучасності: «за 

прикладами далеко йти не потрібно, у серпні 2008 року українська влада, яка 

воліє не згадувати про вчинені ОУН і УПА етнічні чистки на Волині, підтримала 

офіційний Тбілісі, який намагався здійснити масштабні етнічні чистки в 

Південній Осетії» [109, с. 7]. Слід визнати, що ця праця є збірником російської 

пропаганди, яка має на меті сіяти ворожнечу між українцями та поляками через 

важкі сторінки трагічного минулого обох народів. Така книга не може вважатися 

науковим текстом, а її цінність зводиться до нуля.  

Однак несправедливо було б вважати, що в російській історіографії 

Волинської трагедії присутні лише пропагандистські тексти. Відмінний погляд 

на конфлікт між українцями та поляками 1943 р. представляє К. Федевич. Підхід 

автора стосовно міжнаціонального конфлікту є досить виваженими, відсутні 
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односторонні звинувачення. Окрім цього, дослідник ставить перед собою 

завдання як примирити українців і поляків між собою та доходить до висновку, 

що «якщо українці і поляки будуть по-справжньому дотримуватись сучасних 

моральних та етичних принципів, а також принципів міжнародного права, то 

війна польської та української історичної пам’яті про події 1940-х рр., яка все 

ще триває, закінчиться» [248].  

Загалом проблематика Волинської трагедії присутня в дослідженнях 

західних та російських науковців. Трактування та інтерпретація тих подій 

досить-таки різниться в залежності від особи автора. Окремо слід зазначити, що 

праці російських істориків перегукуються з напрацюваннями позанаукового 

напряму польської історіографії, та, по суті, є пропагандистськими матеріалами.  

 

1.5. Теоретико-методологічні аспекти дослідження 

Основу методологічної бази дисертаційного дослідження складають 

загальнонаукові принципи аналізу та синтезу, порівняльний метод і метод 

критичного аналізу джерел. Окрім цього, проблематика інтерпретації і 

верифікації усних джерел потребувала міждисциплінарного підходу, адже метод 

усної історії тісно пов’язаний з такими напрямами як мікроісторія, соціальна 

історія, антропологія, а також з фізіологією і психіатрією. Отримані результати 

дослідження про антиукраїнські акції за участю поляків були систематизовані за 

допомогою картографічного методу. 

Принцип історизму дозволив розглянути українсько-польські взаємини на 

Волині в контексті суспільно-політичних трансформацій в регіоні під час Другої 

світової війни. Безумовно, що масовий терор проти окремих національних чи 

соціальних груп, який здійснювали німецькі й радянські окупанти, мав значний 

вплив відносини між українцями та поляками.  

Автор намагався максимально відійти від «національних» версій 

дослідження Волинської трагедії та дотримуватись принципу об’єктивності. 

Такий методологічний підхід дозволив зосередитися не тільки на конфліктній 
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складовій, але й наголосити на випадках взаємодопомоги та співпраці, які 

всупереч поширеним уявленням, не були поодинокими.  

Метод критичного аналізу джерел та історико-порівняльний методи були 

використані в процесі верифікації усних джерел Волинської трагедії, зокрема 

зіставленні спогадів українських та польських респондентів з тогочасними 

документальними джерелами. Під час аналізу особливостей збору, опрацювання 

та інтерпретації усних джерел, виникла необхідність більш детального 

ознайомлення з цим методом дослідження.  

Становлення методу усної історії. В останні десятиліття поняття «усна 

історія» увійшло до українського наукового дискурсу. Сформовано низку 

наукових організацій і проектів, діяльність яких повністю присвячена 

проблематиці усної історії. Фахівці з цього напряму об’єднали свої зусилля і 

утворили в 2006 р. Українську асоціацію усної історії [247], яка є неурядовою 

громадською організацією. Її очолила харківська дослідниця Гелінада Грінченко 

– знаний фахівець з цієї тематики в Україні та за її межами.  

Зацікавлення тематикою усної історії у вітчизняній історіографії 

відбувалося під впливом аналогічних процесів масового зацікавлення 

проблематикою пам’яті у всьому світі. Французький дослідник П. Нора назвав 

цей процес «всесвітнім торжеством пам’яті» [246]. Він полягає в тому, що в 

останні 20–25 років соціальні інститути пережили зміну свого ставлення до 

минулого. Ця зміна полягала в критиці офіційної версії історії та в поверненні до 

відібраного чи знищеного минулого: «світ затопила хвиля спогадів, які міцно 

зберігають вірність минулому – дійсному чи уявному – з відчуттям 

приналежності, з колективною свідомістю та індивідуальною самосвідомістю, 

з пам’яттю та ідентичністю» [246]. 

Однак «перевинайденню» усної історії у ХХ ст. передували давні традиції у 

цій царині. Загальновідомо, що в той чи інший спосіб метод усної історії був 

використаний Геродотом ще в 5-му ст. до н.е., який створював свої книги на 

основі почутих розповідей, подібні практики також використовувалися і у 

Франції та США [131, с. 88] в ХІХ ст. Новий поштовх у дослідженнях з усної 
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історії був пов’язаний з потребою переосмислення травматичного досвіду 

періоду Другої світової війни та зацікавленням історією низів (робітники, 

селяни, афроамериканці). Вперше академічна історична наука зацікавилась 

усною історією в США, де ще в 1948 р. в Колумбійському університеті було 

створено Дослідницький центр вивчення усної історії під керівництвом Аллана 

Невінса [202, с. 10]. Перші новітні усноісторичні дослідження 

використовувалися з метою доповнення наявних писемних джерел. Спочатку 

інтерв’ю бралися з представниками тогочасної американської еліти, але згодом 

основну увагу було приділено респондентам, які належали до упосліджених 

груп. Цей напрям інтерв’ювання залишається панівним і дотепер. Заснований 

А. Невінсом центр зберігає найбільшу архівну колекцію усноісторичних 

інтерв'ю. Зібрані в ньому матеріали стали початком становлення методу усної 

історії [262].   

У Західній Європі усна історія виокремилася у самостійний академічний 

напрям в 1960-х рр. і орієнтувалася на ліві політичні рухи та була частиною 

«історії знизу» [202, с. 10]. Цей метод використовувався для досліджень історії 

боротьби за громадянські права, робітничого та жіночого рухів тощо. Найбільш 

відомими дослідниками цієї проблематики є Пол Томпсон [131], Луїза Пассеріні 

[151], Алесандро Портеллі [155], Александр фон Плато [209, с. 206–232] та інші. 

П. Томпсон зауважив, що потенціал усної історії сприятиме докорінній зміні 

способу написання та вивчення історії, а також самої структури історичної науки 

[131, с. 89]. Усні свідчення, на його думку, є особливо придатними при вивченні 

образу іншої країни, думок та історій з вуст місцевих жителів. Серед досягнень 

усних джерел він, перш за все, зазначив те, що вони дозволяють проникнути в ті 

області, які є недоступними при використанні традиційних джерел. Це можна 

простежити на прикладі різноманіття стратегії виживання та жорстокості в гетто 

великих міст США, на прикладі мало освіченого темношкірого населення.  

У випадках, коли архівні матеріали є наявними, усні джерела дозволяють їх 

суттєво відкоригувати, надаючи право голосу упослідженим групам [131, с. 121]. 

Для прикладу П. Томпсон наводить історію сільських районів півдня США. Так 
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зібрані у 18-ти томах інтерв’ю з колишніми плантаційними рабами і їх 

нащадками дозволили відкрити правдиву історію, яка замовчувалася в 

тогочасних газетах і документах, про те, як білі представники вищого класу 

систематично застосовували насильство для придушення міжрасового руху за 

права темношкірого населення.  

У той же час П. Томпсон зазначив, що за допомогою усної історії можна 

досягти і фундаментальних з точки зору історичної науки результатів. Усні 

джерела перетворюють «об’єкти» дослідження в «суб’єкти», що дозволяє 

створювати не тільки більш захоплюючу, але й більш достовірну історію [131, с. 

122]. На підтвердження своєї тези дослідник наводить працю Т.  Розенгартена 

про історію життя неосвіченого орендатора землі з Алабами, яка була написана 

на основі 120-годинних записів. Ця праця є прикладом найбільш повного 

описання життя «маленької людини». 

Оцінюючи усну історію як джерело для подальших досліджень, П. Томпсон 

дійшов до висновку, що «усні джерела насправді можуть містити «надійні дані», 

але розцінювати їх як «ще один документ» – означає ігнорування їхньої 

особливої цінності в якості суб’єктивних, спонтанно сказаних свідчень» [131, с. 

123]. Сам процес формування пам’яті залежить не тільки від індивіда, але й від 

його інтересу в цьому запам’ятовуванні. Спогади стають значно точнішими, 

якщо вони слугують соціальним потребам чи інтересам. Як приклад наводяться 

опитування неписьменних мешканців Свазіленду [131, с. 136], які, як 

передбачалося, мають володіти особливо хорошою пам’яттю у зв’язку з 

відсутністю можливості щось записувати. Виявилося, що вони пам’ятають свої 

повідомлення європейцям не краще, ніж це пам’ятають самі європейці. У той же 

час, вони негайно надали точні описання худоби, проданої минулого року, а 

також ціну за неї, однак європейці цього зробити не змогли, оскільки така 

інформація була занесена ними в бухгалтерську книгу. Подібно до опитування 

мешканців Свазіленду, в 1960 р. 80-річного валійця попросили назвати імена 

тих, хто в 1900 р. орендував 108 сільськогосподарських наділів в його приході. 

Виявилося, що він помилився лише у двох випадках [131, с. 137]. У зв’язку з 
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вище викладеними практиками, П. Томпсон дійшов до висновку, що надійність 

пам’яті частково залежить від того, чи цікавиться респондент заданим питанням. 

При спілкуванні з безпосереднім свідком досліджуваних подій не потрібно 

відноситися до його слів ні зі сліпою довірою, ні з надмірним скептицизмом. В 

основі використання усних джерел лежать складні процеси розуміння, завдяки 

яким ми сприймаємо та розуміємо навколишній світ. П. Томпсон подав наступну 

історичну цінність спогадів про минуле, яка має три переваги [131, с. 174–175]. 

По-перше, спогади дають нам важливу, а часом і безцінну інформацію про 

минуле. По-друге, вони мають здатність відобразити як індивідуальну, так і 

колективну свідомість, яка нерозривно пов’язана з досліджуваним минулим. По-

третє, жива людяність усних свідчень також є їхньою сильною стороною, яка не 

має аналогів. Процес роздумів про минуле далеко не завжди є недоліком 

спогадів. Якщо дослідження пам’яті з самого початку пронизані суб’єктивністю, 

то присутність живих голосів з минулого також стримує істориків у їхніх 

власних трактуваннях, спонукає нас перевіряти думку тих, хто знає з 

аналізованої тематики більше за нас. Таким чином усні джерела застерігають 

істориків від домислів.  

На подібні суб’єктивні трактування істориків стосовно діяльності 

робітничого руху натрапила італійська дослідниця Л. Пассеріні. Вона помітила, 

що в італійській історіографії була поширена ідея про те, що робітничий клас 

був монолітним на основі антифашистської платформи [220, с. 56]. Однак вона 

доходить до висновків, що відношення робітничого класу до політичної системи 

спиралося на матеріальні потреби. Фашистський режим надавав матеріальні 

блага найбіднішим верствам населення, що призвело до інертності робітничого 

класу. По-суті, відбулася прогресивна адаптація по відношенню до фашизму 

серед старих робітників через звичку та рутину [220, с. 57]. Метод усної історії 

став визначальним у дослідженні відносин між робітниками та фашистським 

режимом та призвів до зміни наявної парадигми в історіографії [220, с. 58]. 

Пассеріні називає історію соціальною наукою, яка має трансформуватися, 

почерпнувши нові ідеї з методу усної історії. Дослідниця зазначає, що хоча цей 
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метод є досить важким в інтерпретуванні, він дозволяє розширити кругозір 

історика. 

Найбільш знаним італійським фахівцем з усної історії є А. Портеллі, 

напрацювання якого стали класичними в галузі усної історії [155; 257]. 

Досліднику довелося захищати усну історію від закидів і несприйняття зі 

сторони старої академічної історичної науки, яка абсолютизувала та спиралася 

на архівні джерела. Науковець висунув тезу про те, що такі випади проти усної 

історії не є випадковими. Існує версія, що усна історія може підважити письмову 

історію, оскільки перша є непідконтрольною масою, а другу – значно легше 

контролювати [221, с. 64]. Безсумнівно, А. Портеллі є палким прихильником 

методу усної історії, але він не відкидає напрацювання історичної науки оперті 

на архівні джерела. На його думку, усна та письмова історія мають суміщатися, 

але вони вимагають різних інтерпретативних інструментів – інтерв’ю, що 

записуються, мають супроводжуються також архівними джерелами [221, с. 64].  

До переваг методу усної історії А. Портеллі відносить той факт, що вона дає 

інформацію про неосвічених людей або соціальні групи, чия письмова історія 

могла бути упущеною і незафіксованою традиційними документальними 

джерелами. Іншим важливим напрямом в історичній науці, що став можливим 

завдяки усній історії, є повсякденне життя і матеріальна культура цих груп [221, 

с. 64].  

Дуже важливим є зауваження А. Портеллі стосовно того, що багато теорій 

усної історії є насправді теоріями соціальної історії в цілому [221, с. 65]. Саме 

впливи соціології, дослідники якої намагаються трактувати усну історії з точки 

зору окремих груп і колективів людей, віддаляють її від історичної науки. Для 

дослідника є дуже важливим розуміння усної історії крізь призму особистості. 

Індивідуальна приналежність спогадів втрачається при транскрибуванні, тому в 

цьому важливому процесі опрацювання таких джерел надзвичайно важливими 

речами є інтонація, паузи, розділові знаки. Найкраще сприйняти усну історію 

можна не тоді, коли читаєш, а тоді, коли слухаєш. Тільки процес слухання на 

100% передає емоційний зміст, в той же час у процесі читання усного джерела, 



46 
 

ми втрачаємо цю емоційність, а разом з нею об’єктивний зміст написаного [221, 

с. 65].  

А. Портеллі вважав, що усна історія говорить більше про самі події, аніж 

про їхнє значення [221, с. 67]. У цій ситуації дослідники стикаються з головною 

проблемою методу усної історії – перевіркою отриманих джерел. Верифікуючи 

усні джерела, не слід побоюватися їхньої суб’єктивності, адже вона є важливою 

частиною історії – не буває «брехливих» усних джерел. Людська пам’ять не є 

пасивним депозитарієм фактів, а є активним процесом творення нових знань 

[221, с. 68–69].  

Серед теоретичних напрацювань А. Портеллі стосовно усної історії важливе 

місце належить особистісним відносинам між респондентом та інтерв’юером. 

Джерела усної історії – це документи відносин між обома учасниками 

проведення інтерв’ю, однак вони не завжди перебувають у гармонії [221, с. 70]. 

У зв’язку з цим, зміст усних джерел залежить від того, як їх проінтерпретує 

інтерв’юер, вплив на нього також матимуть взаємовідносини між учасниками 

інтерв'ю. До недоліків усної історії дослідник відносить той факт, що найбільш 

цінна інформація може бути неправдивою, якщо ті, хто її говорять, хочуть і 

мають що приховати [221, с. 69].  

На основі напрацювань західних істориків з проблематики усної історії, 

українська дослідниця Оксана Кісь розглянула кілька етапів у сучасному 

становленні цього напряму дослідження [185, с. 7–21]. Спираючись на 

дослідження Девіда Дунавея, вона розглянула чотири генерації вчених, на 

основні яких запропоновано періодизацію розвитку студій з усної історії другої 

половини ХХ ст.  

Період становлення усної історії як окремого напряму досліджень припадає 

на 1940-ві – середину 1960-их рр. і пов’язаний з діяльністю А. Невінса і Л. Стара 

[185, с. 9]. Ці дослідники використовували усну історію як засіб збирання та 

фіксації свідчень визначних людей. Основною метою такою діяльності було 

збереження якнайширшого кола джерел для подальших історичних досліджень. 

У цей період починається процес становлення і впорядкування архівів усних 
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джерел з історії США. Усна історія сприяла розширенню джерельної бази й 

виступала в ролі нового способу створення архівних документів про визначні 

події і постаті минулого. Дослідники спеціально підбирали питання таким 

чином, щоб оповідачі максимально вичерпно розповіли про наперед визначені 

важливі події і визначних осіб. Вплив відносин між респондентом та 

інтерв’юером на якість створюваного усного джерела не брався до уваги.  

Наступний етап у розвитку усної історії припадає на кінець 1960-х – 1970-

ті рр. [185, с. 9] та характеризується бурхливим розвитком цього напряму 

досліджень, виникненням нових наукових центрів, архівів та колекцій спогадів. 

У ті часи відбувається «антропологізація» усної історії, пов’язана із 

зацікавленням тематикою історії суспільних рухів і груп (студентського, 

профспілкового, жіночого, антирасистського). Дослідники цієї доби намагалися 

надати голос маргіналізованим та дискримінованим соціальним групам, які 

раніше не потрапляли до кола наукових зацікавлень дослідників. Соціальна 

переорієнтація усноісторичних студій відбувалася під закликом «повернути 

історію суспільству». У західному світі відбувся процес заснування 

національних асоціацій з усної історії, куди увійшли всі ті, хто був зацікавлений 

тематикою, в результаті чого було створене фахове середовище для розвитку 

цього напряму. Дослідники звернули увагу на техніки інтерв’ювання, етичні та 

правові проблеми, пов’язанні з опрацюванням і використанням усних джерел. У 

науковому середовищі відбувалися дискусії стосовно впливу взаємин між 

респондентом та оповідачем, наприклад, проблема нерівності між учасниками 

проведення інтерв’ю. Провідними дослідниками цього періоду були П Томпсон, 

Д. Дунавей, Ш. Глюк.  

Період 1980-х рр. характеризується тим, що усна історія намагається 

здобути статус повноцінної наукової дисципліни. Це спричинило активну 

дискусію навколо академічного та аматорського підходу в усній історії, яка в цей 

час остаточно інституціоналізується та здобуває академічне визнання. 

З’являється нове покоління дослідників, яка отримало відповідну освіту в цій 

галузі. В науковому середовищі формується більш критичний підхід до методу 
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усної історії, як процесу створення нових першоджерел. Дослідники 

зацікавилися проблематикою пам’яті та її особливостей (вибірковості, 

фрагментарності, забуття), співвідношенням індивідуальної та колективної 

пам’яті, впливами подальшого життєвого досвіду на досліджувані події тощо.  

Період 1990-х рр., пов’язаний з дискусіями навколо пізнавального характеру 

історії як науки взагалі, можливості реконструкції минуле на основі будь-яких 

джерел, мали значний вплив і на розвиток усної історії. Відбувається відхід від 

пошуку історичних фактів до розуміння смислів, дослідники концентрують свою 

увагу на якісних методиках аналізу текстів. У цей же період з’являється 

тенденція до визнання міждисциплінарного характеру усної історії, методики і 

практики якої використовуються багатьма іншими гуманітарними науками 

(соціологія, етнологія, антропологія, фольклористика, лінгвістика, психологія, 

педагогіка та інші). В той же час в усній історії також використовують 

теоретичні напрацювання та методи аналізу, запозичені з інших наук. Особливу 

роль в процесі розвитку усної історії і надалі відіграють професійні асоціації. 

Розглянувши представлені О. Кісь періоди в розвитку та становлення усної 

історії як окремої наукової дисципліни, можна провести паралелі стосовно 

аналогічних процесів у вітчизняній науці. Однак слід зазначити, що 

неможливість вільного та синхронного розвитку усної історії в Україні з 

відповідними процесами у західному світі пов’язана із пануванням 

комуністичного тоталітарного режиму. В той же час потрібно усвідомлювати, 

що вітчизняні науковці в 1960-х – 1980-х рр. використовували метод 

інтерв’ювання у своїй діяльності, така практика досліджень минулого з 

використанням методу усної історії була поширена в Радянському Союзі. Інша 

справа, що тематика досліджень і відповіді респондентів були детерміновані 

панівною ідеологію та не могли виходити за межі сформованого в суспільстві 

канону. Звідси можна припустити, що метод усної історії є дієвим у відкритому 

демократичному суспільстві, в якому свобода слова та думки є важливою 

суспільною цінністю, допустимим є плюралізм думок і поглядів на історичні 

події. Зрозуміло, що радянське суспільство, в якому страх був невід’ємною 
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частиною практики повсякденного життя не сприяв відкритості індивідуальної 

пам’яті людини. Незважаючи на це, у фондах державних архівів України 

зберігаються цілі колекції спогадів учасників більшовицького перевороту, 

Польсько-радянської війни, партизанського руху в роки Другої світової війни та 

інші [30], в яких рядові учасники історичних подій «свідчили» про свій життєвий 

шлях під наглядом радянської влади. Проблема трактування і використання цих 

свідчень залишається відкритою.  

У період з 1991 р. та до сьогодні усна історія у вітчизняній історіографії 

також пройшла кілька етапів. Перший етап умовно можна обмежити 1990-

ми рр., під час якого українські науковці отримали змогу вільного опрацювання 

проблематики усної історії, познайомилися із досвідом своїх західних колег. У 

цей час в Україні набувають популярності практики збору свідчень на основі 

«історії знизу». Науковці отримали змогу досліджувати раніше табуйовані теми з 

використанням методу усної історії. Так розпочалися опитування учасників та 

свідків подій стосовно Голодомору, діяльності націоналістичного підпілля на 

Західній Україні, Голокосту, Української греко-католицької церкви у підпіллі, 

остарбайтерів, Волинської трагедії та багатьох інших. У відповідності до 

тематики зібраних інтерв’ю формуються наукові осередки у Києві, Львові, 

Харкові, Переяслав-Хмельницькому та в інших містах.  

Наступний етап пов’язаний з інституціоналізацією усної історії у 

вітчизняному науковому дискурсі та об’єднанням зацікавлених осіб у відповідну 

асоціацію. Київська дослідниця Т. Пастушенко присвятила створенню 

Української асоціації усної історії (далі – УАУІ) окрему статтю [201, с. 230–235]. 

Як у ній зазначається, метою створення асоціації є об’єднання фахівців різних 

соціально-гуманітарних дисциплін, які поділяють принципи усної історії та 

застосовують відповідні методи у своїй дослідницькій діяльності [201, с. 234]. 

До складу УАУІ входять Г. Грінченко, Ю. Волошин, О. Кісь, Т. Пастушенко, 

Т. Нагайко та інші дослідники [247].  

У своєму розвитку усна історія пройшла кілька етапів, перш ніж 

окреслитися в самостійну наукову дисципліну. Дослідникам доводилося 
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захищати усну історію від нищівної критики і несприйняття зі сторони 

академічної історичної спільноти. Загалом у сучасній історичній науці не існує 

єдиного визначення поняття «усна історія», яке отримало досить широке 

застосування. Її трактують як історичне джерело, як метод проведення 

досліджень, як окрему спеціальну історичну дисципліну, або як напрям соціо-

гуманітарних досліджень. В останні десятиліття вчені щораз більше роблять 

наголос на інтердисциплінарності усної історії.  

Усна історія та історична пам’ять. Розвиток і становлення методу усної 

історії як окремої наукової дисципліни нерозривно пов’язаний з особливостями 

людської пам’яті. Паралельно із розвитком усної історії відбувався процес 

виникнення міждисциплінарної галузі досліджень «memory studies», яка увійшла 

в український науковий дискурс під назвою «історія пам’яті». Цей напрям 

досліджень постав як реакція на критику пізнавальних можливостей історичної 

науки, антропологічний та лінгвістичний повороти. У результаті цих тенденцій 

відбувалося поступове переосмислення поняття «пам’яті», особливістю якого 

був відхід від сприйняття пам’яті як психофізіологічного процесу, що має 

виключно біологічне походження та повністю залежить від особистого досвіду 

людини. Все це призвело до того, що поняття «пам’яті» почало трактуватися як 

суспільно детерміноване явище, яке не належить індивіду безпосередньо, а 

визначається і формується суспільством (колективом).  

Вперше поняття «колективної пам’яті» вжив французький соціолог і 

філософ Моріс Хальбвакс [210, с. 191–198]. У своїх працях він писав про 

колективний характер і соціальну обумовленість людської пам’яті. До таких 

висновків дослідник дійшов аналізуючи сновидіння людей з точки зору 

психології. На його думку, відтворення спогадів – не означає їх пригадування, а 

є процесом реконструювання на основі навколишніх засобів [139, с. 129], тобто 

визначається наявними соціальними рамками. Занотовуючи спогади людей про 

їхні сновидіння з одних і тих же соціальних груп, М. Хальбвакс увів до 

наукового обігу такі поняття як «колективна пам’ять сім’ї» та «релігійна 

колективна пам’ять» [139, с. 185, 219]. Загалом напрацювання цього дослідника 
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можна охарактеризувати як «експансію соціології» на інші наукові дисципліни, в 

тому числі й на усну історію. Основна ідея в його дослідження полягає в тому, 

що пам’ять не має виключно індивідуальний характер зберігання і передачі 

життєвого досвіду, а насправді її функціонування визначається суспільством. 

Індивідуальна пам’ять, з якою власне й працює усна історія, на думку 

Хальбвакса, є явищем досить обмеженим [249]. Функціонування індивідуальної 

пам'яті неможливо без інструментів встановлених суспільством, таких як слова 

та ідеї, які не є придуманими індивідом. Однак це не змінює факту, що ми 

пам’ятаємо лише те, що самі бачили та відчували в певний момент часу, тобто 

наша особиста пам’ять не змішується з пам’яттю інших [249]. У цій ситуації 

Хальбвакс запропонував дослідникам розрізняти дві пам’яті [205, с. 41], одну з 

яких можна умовно назвати внутрішньою, а іншу – зовнішньою. На його думку, 

внутрішню пам’ять індивіда можна вважати особистою, а зовнішню – 

соціальною. Ці дві пам'яті можна також окреслити, як автобіографічну та 

історичну відповідно. Наведені вище поняття досить тісно взаємодіють і 

переплітаються між собою, але мають свої особливості. Особиста пам’ять 

використовує соціальну та є її складовою частиною. У свою чергу соціальна 

пам’ять представляє нам минуле в спрощеній схематичній формі, на відміну від 

особистої, яка передає нам більш насичену картину нашого минулого.  

Таке розрізнення двох пам’ятей, запропоноване М. Хальбваксом дає 

усвідомлення того, що такі дисципліни, як усна історія та історія пам’яті не 

обов’язково є взаємовиключними. Слід розуміти, що предметом дослідження в 

усній історії є внутрішня або автобіографічна пам’ять індивіда, а для історії 

пам’яті таким предметом є соціальна або колективна пам’ять. Однак як слушно 

зауважив А. Портеллі, найбільша критика усної історії, як суб’єктивного і 

недостовірного джерела, походила від представників французької соціологічної 

школи, які вважали, що цей метод призведе до дослідження історії вимислів і 

фантазій [221, с. 65]. Критики методу усної історії спиралися на теоретичні 

напрацювання М. Хальбвакса в галузі колективної пам’яті, ставлячи під сумнів 

репрезентативні можливості людської пам’яті для реконструкції подій минулого.  
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За Хальбваксом, колективна пам’ять – це спільна пам’ять конкретного 

суспільства або окремих його соціальних груп. Вона наділена спеціальними 

рамками та соціальними орієнтирами через які відбувається вплив на 

індивідуальну пам’ять. Індивід не може існувати окремо від суспільства і 

належить до тих чи інших соціальних груп, що дають йому певний комплекс 

цінностей, устоїв та орієнтирів, які визначають межі нашої пам’яті. Цей процес 

Хальбвакс окреслює як соціальні рамки колективної пам’яті [210, с. 199–205].  

Теоретичні напрацювання Хальбвакса з проблематики колективної пам’яті 

були взятті до уваги французькою школою «Анналів», ідеї якої були 

визначальними для розвитку історичної науки у Франції у ХХ ст. та мали 

значний вплив на загальносвітові процеси. Як слушно зазначає Т. Пастушенко, 

домінування школи «Анналів» у цій країні «перешкоджало» розвитку усної 

історії, що вирізняє Францію від інших західноєвропейських країн, в яких 

процес інституціоналізації усної історії відбувся значно раніше [201, с.232].  

Найбільше зацікавлення проблематикою колективної пам’яті відбулося у 

80-х рр. ХХ ст. Цьому процесу сприяла поява напрацювань французького 

історика П. Нора щодо топографії колективної пам’яті Франції [138, с. 17–50]. 

Над цією проблематикою працював цілий колектив істориків. Під поняттям 

«місця пам'яті» маються на увазі не лише фізично виражені об’єкти, але й образи 

колективної французької пам’яті (наприклад, Жанна Д’арк). Саме в цей період 

історія пам’яті сформувалася як окрема гуманітарна дисципліна.  

Серед німецьких вчених запропоновану Хальбваксом теорію колективної 

пам’яті взяли до уваги та розвинули культурологи Ян та Алейда Ассмани, які 

запропонували нові поняття з історії пам’яті, а саме: «комунікативна пам’ять» та 

«культурна пам’ять» [101]. Так, про конфлікт «пам’ять – історія» Я. Ассман 

зазначив, що групових пам’ятей буває багато, а історія – одна, яку історики 

заселяють вибраними фактами [101, с. 46]. Комунікативна пам’ять охоплює 

життя трьох – чотирьох поколінь, передається і зберігається в традиціях. 

Культурна пам’ять охоплює абстрактне міфічне минуле та спирається на певні 

соціальні інститути, що дозволяє їй зберігатися століттями.  
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Серед українських теоретиків історії пам'яті доречно згадати Ларису 

Нагорну [119]. У своїй праці дослідниця намагається проаналізувати світовий 

досвід розвитку студій з історії пам’яті та порівняти його з українським 

контекстом. Дослідниця доходить до висновків, що поняття «суспільна пам'ять» 

в Україні є досить розмитим, проглядаються регіональні особливості зі своїм 

відокремленим баченням.  

Ще одним поняттям, яке важливе для розуміння досліджень людської 

пам’яті є «історична пам'ять». Частково це поняття вже було розглянуто на 

основі напрацювань М. Хальбвакса, для якого «колективна пам’ять» та 

«історична пам’ять» є тотожними поняттями. За ним, історична пам’ять – це 

«ряд подій, спогади про яких зберігає національна історія» [249]. На думку 

Л. Нагорної, історична пам'ять – це складова колективної ідентичності, яка є 

джерелом конфліктності [119, с. 11]. Дослідниця зазначає, що існує відмінність 

між пам’яттю як такою та історичною пам’яттю [119, с. 164], яка полягає в тому, 

що остання завжди орієнтована на оцінку, в ній присутній рефлекси сприйняття 

– несприйняття, схвалення – осуду. Історичні факти стають об’єктами 

прискіпливого аналізу, який суб’єктивно здійснюється істориком, що керується 

власною системою цінностей. Неодмінним атрибутом історичної пам'яті є 

полярність оцінок, яка відкриває необмежені можливості маніпуляцій 

суспільною свідомістю. Саме така ситуація у сприйнятті Волинської трагедії 

спостерігається в польському і українському суспільствах. Л. Нагорна називає це 

проблемою в площині «свій – чужий», яка обговорюється не лише в наукових 

колах, але стає темою запеклих політичних дебатів. Такі проблеми завжди 

виникають у соціумів, розташованих поруч, і супроводжуються «пошуком 

правди», однак цих «правд» може бути декілька [119, с. 11]. Травми та масові 

вбивства мирного населення залишають довготривалий емоційний вплив на 

суспільство, зокрема на те, як люди пам’ятають ті події.  

Ігор Гирич та Юрій Шаповал вважають, що історична та колективна 

пам'ять є взаємопов’язаними речами, при чому перша є частиною другої. 

Дослідники пропонують наступні визначення цих обох понять: історична 
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пам’ять є виразом суспільного уявлення про своє минуле, в процесі того як 

суспільство виробляє певний узагальнений стереотип ставлення до історичних 

подій, персонажів історії, усталену галерею позитивних і негативних героїв [104, 

с. 17]. Натомість колективна пам’ять окрім погляду на історію свого народу, 

містить в собі узагальнені думки кожної людини, в ній наявні духовно-ідейні 

вартості, досягнення і трагедії у близькій та далекій історичній перспективі, 

тобто вона містить у собі й філософсько-суспільствознавчу складову.  

На думку цих дослідників, колективна та історична пам’яті можуть 

формуватися як самим суспільством, так і через пряме втручання держави, за 

допомогою структур, на які покладені такі функції (міністерства освіти та 

культури, засоби масової інформації). До традиційної колективної пам’яті вони 

відносять пісенну народну творчість (думи, билини, історичні пісні). Натомість 

історична пам’ять – це одна із складових частин національної свідомості. Без неї 

неможливо стверджувати національну приналежність людини. Спільна 

історична пам’ять є головним чинником формування нації [104, с. 18–19]. 

Подібну позицію займає і В. Карлова, яка окреслила поняття «історична 

пам’ять» як своєрідний національно-генетичний код, який зберігає знання про 

історію, етапи розвитку умови функціонування й духовний потенціал нації [182, 

с. 4]. Вона зазначає, що українське суспільство належить до тих суспільств, у 

якому функціонують різні канони історичної пам’яті: український, російський і 

комуністичний.  

Аналізуючи феномен ставлення людей до історичного минулого, О. Удод 

запропонував поряд з поняттям «історична пам’ять» розглядати поняттям 

«історична свідомість». На його думку, ці два поняття є досить суттєвими 

характеристиками способу життя людей, які багато в чому визначають їхні 

наміри і настрої, впливають на характер і методи вирішення суспільних проблем 

[206, с. 3]. Дослідник розглянув проблематику індивідуального та колективного 

в історичній пам’яті, яка є результатом взаємодії індивіда та соціального 

середовища. У цьому процесі важливе місце належить особистій історичній 

пам’яті. Таке розуміння проблематики пам’яті є особливо актуальним та 
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корисним для суспільств, які «хворіють» на історії, до яких належать й українці. 

Історична пам’ять в Україні перетворилась на «поле змагань за ідентичність» 

[206, с. 4]. 

О. Удод вважає, що історіографія має значний вплив на формування 

історичної пам’яті, формує національну свідомість. Однак цей вплив не завжди є 

визначальним, тобто соціальні чинники не повністю формують пам’ять, у ній 

завжди залишається інформація з власного пережитого досвіду. Цей процес 

можна простежити на прикладі розбіжностей між історичною пам’яттю та 

історіографією стосовно діяльності українського національно-визвольного руху 

в роки Другої світової війни – різні соціальні та етнічні групи в Україні по-

різному сприймають діяльність ОУН і УПА [206, с. 5]. Таких проблемних тем в 

українській історії можна навести багато.  

Львівський дослідник Л. Зашкільняк також торкався проблематики пам’яті 

у своїх працях. Особливістю його термінологічного підходу до «історичної 

пам’яті» є спроба поєднати індивідуальну та колективну складову цього поняття. 

Як зазначив дослідник, історична пам’ять – це здатність людського розуму 

зберігати індивідуальний та колективний досвід міжлюдських взаємин і 

формувати на його підставі уявлення про історію як таку та своє місце в ній [174, 

с. 855]. Визначальним у визначенні Л. Зашкільняка є те, що «індивідуальне» в 

історичній пам’яті є співмірним із колективним, тобто біологічна властивість 

людського розуму є важливою у формуванні історичної пам’яті. У зв’язку з цим, 

дослідник пропонує розрізняти індивідуальну та колективну історичну пам’яті, 

які є результатом взаємодії особистості із соціальним середовищем. До цього 

дослідник додає, що без такої взаємодії, немає історичної пам’яті. Л. Зашкільняк 

приходить до висновку, що індивідуальна та групова колективна пам’ять є 

підсумком не лише особистого досвіду та суспільного оточення, а формується в 

результаті більш широкого соціально-культурного середовища, суспільна 

свідомість якого відбиває поширені в суспільстві різноманітні ідеї [174, с. 859].  

Безперечно, проблематика колективної пам’яті та похідних від неї понять 

набула популярності в цілому світі та в Україні. Однак відкидання можливостей 
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індивідуальної пам’яті людини, з якою працює метод усної історії, призвела до 

зворотного процесу, а саме критики теорій колективної пам’яті, які були ще 

започатковані Л. Пассеріні, А. Потреллі, А. фон Плато. В українській 

історіографії критика «соціалізації пам’яті» представлена в працях Г. Грінченко, 

голови Української асоціації усної історії. Як зазначила дослідниця, критику 

поняття «колективна пам’ять» можна розділити на два напрямки –зовнішній і 

внутрішній [173, с. 11].  

Зовнішній напрямок критики «колективної пам’яті» спирається на те, що 

сам термін є припущенням меморологістів (дослідників пам’яті), які 

представляють це поняття як реальну сутність. Як зазначає Г. Грінченко, 

критики «колективної пам’яті» Н. Ґеді та Й. Елам вважають, що цей термін, як і 

всі інші, похідні від нього, є проблематичними, оскільки їх можна простежити 

лише на індивідуальному рівні й вони можуть бути представленими лише 

окремими особами. На підтвердження думки дослідниця наводить цитату 

А. Фанкенштайна: «Так само, як нація не може їсти чи танцювати, вона не 

може розмовляти чи пам’ятати. Пригадування є ментальним актом, і тому 

абсолютно й цілковито персональним» [173, с. 12]. Посилаючись на Н. Ґеді та 

Й. Елам, Г. Грінченко наводить тезу, що якщо серйозно взяти до уваги 

аргументи М. Хальбвакса, то для історії як науки в них не залишається місця – 

«колективна пам’ять» в нього виступає тим поняттям, яке здатне замінити собою 

реальну (фактичну) історію та реальну (персональну) пам’ять.  

Внутрішня критика колективної пам’яті стосується її методологічних 

підходів і полягає в «символічній ізоляції» пам’яті. Як зазначає Г. Грінченко, для 

подолання цієї вади американський дослідник А. Конфіно пропонує розглядати 

пам’ять як «результат взаємодії різних образів минулого й загального спектру 

символічних репрезентацій, притаманних даній культурі» [173, с. 14–15]. Тобто 

пропонується розглядати суспільство, як середовище, де взаємодіють різні 

пам’яті.  

Визначальний вплив на розуміння науковцями історії пам’яті справили 

напрацювання представника французької соціологічної школи М. Хальбвакса. 
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Запропонована ним теорія соціальних рамок пам’яті відкинула сприйняття 

пам’яті як психофізіологічного процесу підконтрольного індивіду. Дослідник 

запропонував вживати поняття «колективна пам’ять», яке широко увійшло до 

вжитку в сучасній гуманітаристиці. Дослідники теорії колективної пам’яті 

М. Хальбвакса розвинули його ідеї та запропонували цілу низку нових термінів, 

а саме: зовнішня пам’ять, внутрішня пам’ять, індивідуальна пам’ять, особиста 

пам’ять, соціальна пам’ять, автобіографічна пам’ять, комунікативна пам’ять, 

культурна пам’ять, місця пам’яті, соціальна свідомість, колективна ідентичність 

та інші.  

Безперечно, представлене дослідження спирається на теоретичні 

напрацювання критиків концепції колективної пам’яті. На  думку автора, 

індивідуальна пам’ять має властивість зберігати та передавати особистий досвід 

людини, який не може бути нав’язаний будь-яким соціальним середовищем. 

Однак з плином часу індивідуальна пам’ять зазнає різноманітних впливів та 

трансформується відповідно до життєвих реалій. У такій ситуації завданням 

усного історика є вміння розпізнавати унікальну інформацію, що зберігає 

індивідуальна пам’ять, від пізніших суспільних нашарувань. Це вміння є 

особливо важливо в процесі інтерпретації усноісторичних джерел з історії 

Волинської трагедії. 

Теорія та практика роботи з усними джерелами. Поширення практик з 

використанням методу усної історії відбувається паралельно з процесом 

розробки теорії колективної пам’яті, яка трактує пам’ять як соціально 

детерміноване явище. Однак індивідуальна пам’ять і надалі залишається 

джерелом історичних досліджень, незважаючи на критику зі сторони соціальних 

істориків [166, с. 4–6]. Як зазначила Олена Боряк, «вже ні кого не викликає 

сумніву, що голос минулого є важливий для сучасності» [167, с. 450]. У процесі 

свого розвитку усна історія сформувалася як окрема наукова дисципліна [184, с. 

29], дослідники якої обстоюють ідею особистісного характеру пам’яті. На 

сьогодні методом усної історії користуються історики, фольклористи, етнологи, 

краєзнавці, соціологи, антропологи та інші.  
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Тривалий час в історіографії надавалася перевага офіційним документам, як 

основним джерелам з дослідження подій минулого. У наш час поруч із 

«писемною історією» важливе місце належить «усній історії» [196, с. 470]. У 

зв’язку з цим дослідники задаються питаннями – на чиєму авторитеті будувати 

реконструкцію минулого та чиї розповіді мають бути почутими [167, с. 450]. 

Н. Павловська зауважує, що дослідникам, які використовують метод усної 

історії, потрібно не лише напрацювати відповідні науково-методичні підходи до 

своєї праці, але й вчасно реалізувати заплановані дослідження [196, с. 470]. З 

цією метою дослідниця пропонує користуватися наступними етапами в процесі 

польових досліджень, а саме: визначення кола можливих респондентів, 

підготовка до проведення інтерв’ю, вимоги до проведення інтерв’ю, науково-

технічне опрацювання інтерв’ю. Отож надалі детальніше розглянемо 

запропоновані Н. Павловською етапи в процесі збору усних свідчень.  

Перший етап стосується визначення кола можливих респондентів. 

Досліднику усної історії необхідно підготувати список людей, які в майбутньому 

можуть стати респондентами. Із власного досвіду зазначу, що у випадку 

опитування очевидців і учасників подій Другої світової війни, до яких належить 

Волинська трагедія, слід звернутися до місцевих органів влади. У сільських 

радах ведеться облік жителів, яким виповнилося 90 років [65], а також списки 

репресованих осіб [66]. Згідно чинного законодавства, такий облік громадян 

повинен проводитися в кожній сільській раді або іншими відповідними органами 

у містах. Доречно також звернутися до ветеранських організацій та місцевих 

краєзнавців.  

Другий етап підготовки за Н. Павловською можна окреслити як підготовку 

до безпосереднього процесу інтерв’ювання. Так досліднику доречно 

ознайомитися з історією та подіями досліджуваного періоду в конкретній 

місцевості.  

Особливості людської пам’яті, зокрема, процеси забуття, можуть 

перешкоджати вільній розповіді очевидця, тому інтерв’юер повинен вміти 

тактовно уточнити та перепитати незрозумілу інформацію. Для інтерв’ю бажано 
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відводити не більше двох годин. Слід обирати зручний для оповідача час, місце 

проведення інтерв’ю також за наявної можливості має бути попередньо 

узгоджене, найбільш доцільно вибирати звичні для свідка домашні умови. Ще 

одним важливим завданням є попередня підготовка переліку питань, так званий 

питальник у випадку однотипних інтерв’ю. Наявність питальника дозволяє 

досліднику охопити всі досліджуванні теми, дозволяє втримати інтерв’ю в 

межах певних тематичних рамок, а також сприяє кращій рефлексії між його 

учасниками.  

Третій етап охоплює власне сам процес інтерв’ювання. Н. Павловська 

зазначає, що єдиної схеми проведення бесіди зі свідками подій немає. Кожний 

дослідник може самостійно визначити стиль спілкування. Важливим 

застереженням, на думку дослідниці є те, що в усному «історичному інтерв’ю» 

доречно застосовувати принцип мінімального втручання у процес розповіді, на 

відміну від журналістського [196, с. 471]. Манера поведінки дослідника під час 

проведення інтерв’ю має бути такою, щоб отримати від оповідача якомога 

ґрунтовнішу, самостійно структуровану ним розповідь. Запитання мають 

стимулювати до розлогої детальної відповіді. Мова питань має бути 

максимально простою і зрозумілою для респондента, в ній не повинно бути 

жодних оціночних суджень чи стилістично маркованих слів. Також не слід 

втрачати контролю за ходом інтерв’ю, а в разі потреби слід спрямовувати 

оповідача в потрібне русло. Поруч з цим недоречно дотримуватися занадто 

жорстких рамок в межах питальника. Загалом, проведення інтерв’ю є творчої 

справою, в якій всі учасники процесу є однаково важливими.  

Завершальним етапом проведення інтерв’ю є науково-технічне опрацювання 

тексту інтерв’ю. Цей процес включає в себе запис вражень від інтерв’ю, 

проведення транскрибування тексту, забезпечення погодження на використання 

отриманої інформації в наукових цілях.  

З розвитком методу усної історії виокремилися декілька типів інтерв'ю, які 

можуть використовувати усні історики. Харківська дослідниця Г. Грінченко 

пропонує наступні критерії розрізнення типів інтерв’ю [106, с. 11]: в залежності 
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від кількості осіб, які опитуються одночасно – одноосібне та групове інтерв’ю; 

за тематикою дослідження – біографічні (individual life story), проблемні (single-

issue interview), генеалогічні (family-tree interview), щоденникові (diary 

interviewing). 

Серед цієї різноманітності типів інтерв’ю, Г. Грінченко зазначила, що 

помітне місце в усноісторичних дослідженнях належить біографічному повороту 

[172, с. 59]. На думку дослідниці, наративне автобіографічне інтерв’ю стало 

однією з найпопулярніших практик усних істориків. Німецькі науковці Фріц 

Шутце та Габріель Розенталь розробили спеціальні методики аналізу інтерв’ю 

такого типу. На основі напрацювань цих науковців, Г. Грінченко представила 

нам наступні особливості біографічного інтерв’ю [172, с. 62–63]. По-перше, за 

Ф. Шутце, важливою перевагою такого типу інтерв’ю є спонтанна імпровізована 

оповідь про минуле таким чином, яким воно було пережите. Такий ефект можна 

досягти за умови непідготовленості оповідача до інтерв’ю, оскільки продумана 

заздалегідь історія життя матиме певні виправдовування та схематизацію – «у 

спонтанній оповіді людина віддається наративній течії повторного 

переживання, в якій не має концентрувати увагу на прорахованому, підготов-

леному викладенні історії власного життя» [172, с. 63]. Це призводить до того, 

що отриманий людиною досвід під час інтерв’ю переживається ще раз. По-друге, 

наратив інтерв’ю детермінований певними «примушеннями», які обмежують 

спонтанну оповідь респондента. Однак такі прийоми дозволяють створити ефект 

упорядкованості та закінченості згадуваних подій.  

Г. Розенталь розвинула напрацювання Ф. Шутце в дисциплінарних рамках 

якісної соціології та запропонувала новий підхід до аналізу біографічних 

інтерв’ю. Основна ідея її підходу полягає в методологічній необхідності 

одночасного аналізу історії життя людини (the life history) та оповіді про історію 

життя (the life story)
 
 [172, с. 67], тобто співставлення пережитої та розказаної 

історії життя. У доповнення до цього, Г. Розенталь наголошувала на 

психологічному втручанні під час проведення інтерв’ю [204, с. 42–58].  
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На думку автора, у випадку з Волинською трагедією, основним типом 

інтерв’ю, який використовували дослідники є проблемний (single-issue 

interview). Г. Грінченко розділяє такий тип інтерв’ю на структуроване 

(представлені лише відповіді з питальника), напівструктуроване (в ньому має 

бути вільна фаза оповідання історії), неструктуроване (все інтерв’ю проходить у 

вільній формі) [106, с. 11]. Проблемне інтерв’ю включає в себе дві фази – 

основну біографічну оповідь респондента та наративні запитання, що мають на 

меті уточнити, прояснити або деталізувати життєві обставини та ситуації, а 

також згадані ключові постаті.  

Важливим видом праці під час створення усних джерел є ведення 

супровідної документації. Г. Грінченко рекомендує використовувати наступні 

документи: паспортний лист інтерв’ю, протокол інтерв’ю, коротка біографія 

респондента, підписаний респондентом договір на проведення, зберігання й 

подальше використання інтерв’ю [106, с. 18].  

Останнім етапом опрацювання усноісторичних інтерв’ю є транскрибування 

спогадів. Г. Грінченко визначає поняття «транскрипт інтерв’ю» як «письмову 

форму дослівної передачі мовної інформації, отриманої під час польового 

дослідження… [яка] містить дослівні висловлювання індивіда, а також 

реєстрацію інтонаційних особливостей та емоційних реакцій на інтерв’ю» [106, 

с. 20]. Спрощено, транскрибування – це процес переведення почутого звуку в 

письмовий знак. Під час цього процесу дослідники стикаються з проблематикою 

передачі інтонації, пауз, емоційних станів [129]. 

Проблематика транскрибування усних інтерв’ю розроблялася дослідниками 

Запорізького відділення Інституту археографії і джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського із залученням зацікавлених осіб. У результаті серії 

зустрічей та семінарів [122] було напрацьовано методичні рекомендації для 

видання джерел усної історії. Авторським колективом було запропоновано два 

методи транскрипції джерел усної історії – науково-критичний та науково-

популярний [122]. Вибір того чи іншого методу залежить від мети, завдань та 

цільової аудиторії конкретного дослідження.  
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Науково-критичний метод транскрипції застосовується для видань 

наукового типу, які орієнтовані на вузьке коло фахівців, що цікавляться 

суб’єктивним досвідом переживання історичних подій. Текст отриманої 

транскрипції має максимально передавати усне мовлення, включаючи повтори, 

обмовки, окремі звуки та інше. Також слід відображати зміни емоційного стану у 

квадратних дужках. Фрази слід передавати мовою оригіналу, надаючи при цьому 

необхідні для зрозуміння переклади або уточнення. При опрацюванні усних 

джерел науково-критичним методом не допускається видання окремих частин 

інтерв’ю, адже в такому випадку втрачається важливий для наукового розуміння 

та інтерпретації контекст.  

Науково-популярний метод транскрипції інтерв’ю призначений як для 

професійних істориків, так і для широких верств населення. Перші отримають 

змогу досліджувати перебіг озвучених подій і фактів, а другі – задовольнити свої 

суспільні чи культурні запити. З метою полегшення сприйняття можливе 

розділення тексту на абзаци; повтори, обмовки, які не несуть важливого 

інформаційного навантаження, можуть не передаватися у тексті. Також не 

обов’язково передавати запитання інтерв’юера. Окрім того, допустимою є 

публікація окремих частин інтерв’ю.  

Загалом усна історія у представленому дослідженні є одночасно і джерелом, 

і методом дослідження. Безперечно, у випадку аналізу зібраних різноманітними 

способами інтерв’ю ми маємо справу з усноісторичними джерелами. Однак під 

час участі в польсько-українському проекті «Поєднання через важку пам’ять. 

Волинь 1943», автор цих рядків використовував метод усної історії з метою 

фіксації спогадів тогочасних мешканців Волині.  
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РОЗДІЛ ІІ. Комплекси усних джерел з історії українсько-польського 

конфлікту на Волині 

Проаналізувавши вибрані праці з історії Волинської трагедії, автор дійшов 

до висновків, що траплялися випадки, коли науковці стикалися з відсутністю або 

недостатньою кількістю необхідних документальних джерел для дослідження 

тих чи інших аспектів цієї проблематики. Насамперед, це стосується таких 

дражливих моментів з історії Волинської трагедії, як витоки міжнаціонального 

конфлікту та кількість жертв. 

Навіть при побіжному аналізі джерельної бази в дослідженнях кількості 

жертв Волинської трагедії (праці В. і Є. Сємашків, І. Пущука, І. Ольховського, 

Я. Царука), кидається у вічі диспропорція між архівними та усними джерелами 

Волинської трагедії. Можна констатувати, що з однієї сторони всі ці 

дослідження переважно спираються на зібрані через півстоліття спогади, а з 

іншої – викликають найбільші застереження та зауваження серед українських та 

польських науковців. У зв’язку з цим, існує потреба більш ретельного 

джерелознавчого аналізу наявних комплексів усних джерел з історії Волинської 

трагедії, про що йтиметься далі.  

 

2.1. Колекції польських усних джерел  

Вперше, зацікавлення збором спогадів учасників та очевидців 

міжнаціонального конфлікту на Волині в 1943–1944 рр. відбулося в 

комуністичній Польщі. У другій половині 1980-х рр. розпочався процес збору 

свідчень поляків – колишніх мешканців Волинського воєводства Другої Речі 

Посполитої. Безперечно, звернення до цієї проблеми одразу по завершенні 

Другої світової війни було неможливим через об’єктивні причини суспільно-

політичного життя Польської народної республіки. Через ідеологічні перешкоди, 

перші дослідження індивідуальної пам’яті поляків – вихідців з Волині 

розпочалися лише через 45 років після тих подій. Однак початок збору усних 

джерел саме в той період не був випадковим. Як розповідає Є. Сємашко, все 

почалося в 1984 р.: «Та справа з’явилася тільки в 1984 році після публікації в 
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журналі «Нурт» статті, в якій професор Єжи Томашевскі з Варшавського 

університету звинуватив Армію Крайову у вбивствах цивільного українського 

населення на Волині, в тому числі жінок і дітей, зазначивши, що це не був акт 

самооборони» [267]. Як зазначається далі в інтерв’ю, стаття Є. Томашевського 

викликала широкий резонанс серед волинських вояків АК, які вирішили 

зафіксувати ті події. З цією метою в друкованому виданні колишніх комбатантів 

польського підпілля було поширено заяву про те, щоб очевидці подій на Волині 

в 1943 р. надсилали свої свідчення з різних куточків Польщі. У результаті таких 

закликів, якщо довіряти Є. Сємашко, було зібрано 360 свідчень – «не тільки 

вояків 27-ї ВДП АК, але також членів їхніх родин, приятелів і знайомих з Волині» 

[267]. На основі цих даних можна припустити, що перший комплекс джерел з 

усної історії міжнаціонального конфлікту на Волині починав формуватися саме в 

комуністичній Польщі. Як відомо, подальший аналіз отриманих свідчень 

зробили В. Сємашко і Ю. Туровський, внаслідок чого постала їхня спільна праця 

з дослідження кількості польських жертв на Волині в роки Другої світової війни, 

яка вийшла друком ще в 1990 р. [159]. Автори зазначали, що їхні напрацювання 

є свого роду вступом і потребує подальших досліджень. 

Ще до виходу у світ цієї книги Ю. Туровський помер, а на допомогу 

В. Сємашку прийшла його донька Єва [267]. У проміжку між 1990 і 2000 рр. 

тандем В. і Є. Сємашко продовжили збирати спогади про події на Волині в 1939–

1945 рр., в результаті чого постала їхня монументальна праця «Геноцид поляків 

на Волині» [98, 99], про яку детальніше розповідалося в першому розділі. 

Українські дослідники неодноразово цікавилися зібраними Сємашками 

спогадами про Волинську трагедію та намагалися отримати доступ до них. 

Однак станом на сьогодні, цей масив усних джерел залишається недоступним 

для вітчизняних дослідників. Підтвердженням цього є звернення М. Сивіцького 

до В. Сємашка з проханням надати доступ до «архівної роботи з документами, 

які становлять основу публікації, особливо, щодо групових злочинів з вересня 

1939 р. до березня 1943 р.» [125, с. 21]. Однак автор такого звернення отримав 
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лист з відмовою надати  йому можливість опрацювати необхідні матеріали [125, 

с. 21]: 

Шановний Пане! 

Сформульована Паном тема книги «Ґенеза польсько-української 

мартирології», над якою Пан працює, містить у собі історичну фальш. Справа в 

тому, що Пан заклав її уже в назві, з якої виходить, що мала місце мартирологія 

українського народу, спричинена польською стороною, це так ніби хтось хотів 

написати книгу: ґенеза польсько-німецької мартирології, чи єврейсько-німецької, 

або польсько-радянської. Назва вашої книги ображає і принижує тисячі 

невинних жертв українського людиновбивства, яке стосувалося однаково 

поляків і євреїв. 

У цій ситуації не маю наміру надавати Пану доступ до матеріалів, ані 

якихось вказівок чи порад, де їх шукати, оскільки згідно з вищевикладеним 

випливає серйозна підозра, що праця не буде ретельно, добросовісно виконана.  

 

Доречно також наголосити, що з часу виходу монументально праці 

Сємашків у 2000 р., вони не намагаються видати наявні в них спогади про 

Волинську трагедію, не передають їх для загального доступу в польські державні 

установи, а також всіляко обмежують доступ до них, прикладом чого є ситуація 

зі зверненням М. Сивіцького. Хоча діяльність В. і Є. Сємашків підтримувалася і 

фінансувалася найвищими державними органами Польщі, зокрема, Канцелярією 

президента. 

У зв’язку з цим, аналіз усних джерел з приватного архіву родини Сємашків 

можливий виключно на основі представлених джерел у їхній праці. У розділі 

«Джерела, які зберігаються в документах організацій, товариств і приватних 

архівах» розповідається про приватну колекцію спогадів В. і Є. Сємашків [99, с. 

1314–1321]. Представлені усні джерела зазначені під номерами 1305–1859. За 

математичними підрахунками у приватному архіві Сємашків зберігається 

принаймні 554 спогади про Волинську трагедію. Однак потрібно детальніше 
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розглянути цей масив джерел, взявши до уваги такі параметри, як кількість 

взятих свідчень в однієї і тієї ж особи, групові опитування та інші.  

За цими параметрами зібрані Сємашками свідчення доречно розділити 

принаймні на п’ять груп: індивідуальні спогади, записані один раз; індивідуальні 

спогади, записані декілька разів; групові спогади, записані один раз; групові 

спогади, записані декілька разів; матеріали, які мають ознаки спогадів.  

До першої групи доречно віднести польські спогади стосовно 

міжнаціонального конфлікту на Волині з приватного архіву Сємашків, які, як 

випливає з контексту, бралися лише один раз. За підрахунками автора, таких 

свідчень налічується 298. Серед них лише п’ять свідчень виділені як 

магнітофонні записи (nagranie magnitofonowe). Про те, яким чином зібрані та 

зберігаються інші свідчення можна тільки здогадуватися. Особливістю цих 

свідчень є те, що в них відсутня інформація про час їхнього отримання.  

Наступну групу складають індивідуальні спогади записані декілька разів. 

На основі представлених Сємашками усних джерел можна припустити, що 

таким чином було опитано 82 респонденти, в яких було взято 290 різноманітних 

спогадів. Особливістю цієї групи свідчень є те, що в ній зазначені дати 

проведення інтерв’ю. Серед 82 респондентів в 41 особи спогади бралися по два 

рази, а у 23 – по три рази. Окрім того, у 18 респондентів спогади бралися по 

чотири і більше разів. Так чотири свідчення було отримано від Лешинського 

Мечислава, Маріанського Антонія, Машевської Вероніки, Мензи Галини, Шваль 

Софії, Воляка Тадеуша, п’ять – від Крашевського Вацлава, Маґуза Зиґмунда, 

Мальца Рішарда та Шведа Владислава, сім – від Дембського Володимира, 

Кухарського Романа та ще одного респондента, який побажав залишитися 

невідомим, вісім – від Марчіняк Юзефи та Піотровського Чеслава, дев’ять – від 

Поспіловського Владислава. Надзвичайно велика кількість свідчень була взята у 

Команського Генріка (16 разів) та особливо у Валдіуша Кєша (26 разів) [99, с. 

1317]. Методологічні причини такої різної кількості опитування однієї і тієї ж 

особи залишаються невідомими. Трапляються випадки, що між першим і 

наступним опитуванням проходило більше п’ять років. Як і в попередній групі, 
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частина інтерв’ю містить окрім імені та прізвища респондента, особливі 

позначки. Так, спогади Бродзієвської Софії та Хоронжичевського Адама 

позначені як магнітофонні записи, два свідчення Володимира Дембського із 

дев’яти мають позначки «mszps» – тобто машинопис та взяті з невідомого тексту 

«Волиняни з парафії Киселин» [99, с. 1315]. Серед свідчень цієї групи наявні такі 

усні джерела як опрацювання (opracowanie), надані Марчіняк Юзефою та 

Балдиґою Петронелою, а також листи від Ярослава Меца. Автори не подають 

детальної різниці між різними видами усних джерел, що зберігаються у їхньому 

приватному архіві.  

Ще одну групу можна умовно окреслити як групові спогади взяті один раз. 

За підрахунками автора, у своїй праці Сємашки використали 58 свідчень такого 

типу. Ці усні джерела можна розділити за кількістю одночасно опитаних 

респондентів, яка, як подається авторами, досить відрізнялася. Так 32 групових 

свідчення було взято у двох осіб, сім – в трьох осіб, чотири – в чотирьох осіб, 

чотири – в п’ятьох осіб, чотири – в шістьох осіб, два – у сімох осіб та ще два – у 

вісьмох осіб. По одному свідченню було взято в групах, що складалися із 10, 16 

та 23 респондентів. Ще одне джерело за номером 1781 неможливо взагалі 

ідентифікувати за особами, лише зазначено, що це свідчення «спільноти вояків 

27-ї Волинської дивізії АК в Грубешові (relacja zbiorowa)» [99, с. 1321].  

Також слід виокремити ще одну групу спогадів на основі того, що інтерв’ю 

бралися в декількох осіб по кілька разів. За підрахунками автора, 

В. і Є. Сємашко використали 12 таких свідчень [99, с. 1314–1321]. Зокрема по 

три рази свідчення бралися в однієї групи з двох осіб, однієї групи з п’яти осіб та 

у двох різних груп із семи осіб. 

Серед джерел приватного архіву Сємашків можна виділити групу, що має 

ознаки спогадів. Однак вони не є усними джерелами за методологічними 

параметрами. До таких належать джерела за номерами 1442 та 1443 (матеріали 

Їржі Гофмана), 1527 (Команські Генрік «Знищення польського села Озеряни 

Шляхетські, парафія Несвіч, гміна Чаруків, повіт Луцьк, Волинь (19.VI.1943)» 

опрацювання з 1993 р.), 1706 – машинопис від 1975 р. Вінцента Романовського, 
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1727 – список актів терору Владислава Сємашка, а також машинопис «п’яти 

ксьондзів Луцької дієцезії від 1981 р.». Варто наголосити, що ця група має 

потенціал до розширення, за умови, що буде надано доступ до першоджерел. 

Можна лише припустити, що частина «опрацювань» та «машинописів», які буди 

віднесені до попередніх груп, слід віднести саме до цієї групи джерел.  

У вибірці респондентів чоловіки значно переважають над жінками. Це 

зумовлено тим, що основну увагу було приділено опитуванню колишніх вояків 

27-ї Волинської дивізії піхоти АК. Тобто в основу вибірки було покладено 

принцип опитування лише однієї зі сторін конфлікту, а саме: колишніх вояків 

польського підпілля .  

У поданій інформації про усні джерела відсутні відомості про те, де й коли 

народилися оповідачі та їхнє місце проживання станом на 1943 р. Однак можна 

достеменно стверджувати те, що далеко не всі опитані респонденти є 

учасниками або свідками подій на Волині періоду Другої світової війни. 

Наприклад, в якості усних джерел зазначено два свідчення Леона Попека, 

польського історика – працівника Інституту національної пам’яті Польщі, який 

народився в 1958 р. Незважаючи на те, що Л. Попек досліджував знищення 

волинських сіл Острівки і Воля Островецька [154], звідки походила його матір, 

ці два свідчення аж ніяк не можна вважати усними джерелами з історії 

Волинської трагедії.  

Загалом, доступна інформація про приватний архів Сємашків, яка подана у 

їхній праці, викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Небажання авторів 

«Геноциду поляків на Волині...» надати доступ іншим дослідникам до цих 

спогадів лише посилює побоювання стосовно того, на яких саме джерелах 

написана ця праця. Достеменно можна стверджувати, що до поняття «свідчення» 

(пол. – relacje) Сємашки відносять найрізноманітніші матеріали, а саме: 

інтерв’ю, мемуари, кореспонденцію, списки загиблих, коментарі до фрагментів 

створеної праці та інші. У перший період збору свідчень, від 1984 р.і до видання 

першої праці у 1990, основним методом збору інформації були листи, які 

надсилалися вояками 27-ї Волинської дивізії піхоти АК та членами їхніх сімей. 
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Складається враження, що дослідники подій на Волині в 1943 р. не мали 

усталеної методики отримання і опрацювання джерел з використанням методу 

усної історії, використовуючи будь-яку можливу інформацію від будь-кого про 

злочини «українських націоналістів». Ніде не представлено орієнтовний 

питальник, на основі якого проводилися польові дослідження зі збору усних 

джерел. Незрозуміла інформація подана стосовно того, за якими критеріями 

були відібрані особи, які надавали ту чи іншу інформацію. Також переважно 

відсутні відомості стосовно технічного процесу отримання, зберігання та аналізу 

отриманих спогадів.  

Ще один великий масив спогадів зберігається в Архіві Головної комісії 

дослідження злочинів проти польського народу – Інституту національної пам’яті 

[253] (пол. Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej). Ця комісія (далі – ГКДЗпПН) діяла в 

1991–1999 рр., а згодом влилася як структура з подібною назвою до Інституту 

національної пам’яті Польщі. У цьому архіві містяться два види джерел [99, с. 

1295–1298, 1302–1305]: свідчення вояків 27-ї Волинської дивізії піхоти АК та 

документи розслідувань злочинів українських націоналістів стосовно польських 

громадян Волині в 1939–1945 рр. У фондах Архіву ГКДЗпПН зберігається 361 

свідчення учасників польського підпільного руху на Волині. Усі ці спогади 

містять інформацію про перебіг українсько-польського конфлікту. Ці джерела 

використані без прізвищ та імен осіб, що надали їх. Фактично, посилання на них 

є анонімними, також відсутня будь-яка інформація про час, місце та спосіб 

отримання і спосіб зберігання отриманої інформації.  

На думку дисертанта, до джерел усної історії Волинської трагедії слід 

віднести протоколи допитів свідків ГКДЗпПН та її регіональних відділень, також 

сюди належать аналогічні матеріали районних судів і прокуратури, які діяли у 

співпраці з Інститутом національної пам’яті Польщі [99, с. 1302–1305]. Усього в 

праці Сємашків було використано 134 протоколи допиту свідків у справі 

злочинів українських націоналістів проти польських громадян на Волині. 

Переважна кількість протоколів була складена в 1990–1993 рр., декілька 
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протоколів датовані 1994–1996 рр., а один протокол взагалі походить з 21 квітня 

1969 р. З цих документів 63 протоколи зібрані ГКДЗпПН та її регіональними 

відділеннями, 67 – районними відділами прокуратури, два – районними судами, 

один – комісаріатом поліції.  

Загалом, свідчення і матеріали з Архіву Головної комісії дослідження 

злочинів проти польського народу – Інституту національної пам’яті були 

переважно зібрані в 1991–1999 рр. Основними усними джерелами, які 

зберігаються в цьому архіві, є спогади вояків 27-ї Волинської дивізії піхоти АК 

та протоколи допитів свідків злочинів українських націоналістів проти 

польських громадян в 1939–1945 рр. Усі ці джерела належним чином 

систематизовано і вони компактно зберігаються у відповідних архівних 

сховищах.  

Ще один масив спогадів зберігається у Східному архіві Центру «Карта» 

[254] (Archiwum Wschodnie Ośrodek „Karta”). Ця інституція є незалежною 

неурядовою організацією, яка займається документуванням новітньої історії 

Польщі, в тому числі збором усних джерел з історії Другої світової війни. Усього 

у фондах цього центру зберігаються аудіозаписи 1241 інтерв’ю та 3420 

занотованих спогадів з учасниками та очевидцями польської історії ХХ ст., в 

тому числі про польсько-українські взаємини на Волині [96, с. 5]. Серед цього 

масиву усних джерел 191 інтерв’ю було використане у праці В. і Є. Сємашків 

[99, с. 1298–1300] з метою підтвердження концепції геноциду поляків на Волині. 

Серед цих джерел 64 інтерв’ю зібрані власне Центром «Карта», решта 127 – це 

копії спогадів з Інституту війни, революції і миру ім. Гувера при 

Стенфордському університеті США (Hoover Institution on War, Revolution and 

Peace).  

З короткими описами аутентичних інтерв’ю, які зберігаються в Східному 

архіві, можна ознайомитися на сайті цієї інституції [254]. Перші спогади, які там 

представлені, були зібрані в 1987 р. Усі усні джерела належним чином 

систематизовані та задокументовані за єдиним принципом. Кожне усне джерело 

містить час та місце збору, тривалість розмови, обсяг в рукописному чи 
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машинописному вигляді, спосіб фіксації – стенографічний чи змістовний. Окрім 

того, до кожного інтерв’ю зроблено короткий опис отриманої інформації та 

підібрано ключові слова [96, с. 5]. У зібраних інтерв’ю подані імена та прізвища 

респондентів, а також присвоєний їм архівний номер. На відміну від інтерв’ю, 

зібраних Центром «Карта», копії спогадів, які були передані до їхніх 

архівосховищ з Інституту Гувера, систематизовані по-іншому, зокрема їх не 

представлено в електронній базі, а в книзі Сємашків вони подані анонімно.  

Ще один масив спогадів про українсько-польські взаємини на Волині 

зберігається у сховищах Центральної військової бібліотеки у Варшаві [269]. У 

відділі рукописів представлено 14 спогадів керівництва польського підпілля на 

Волині, які були використані В. і Є. Сємашками у своїй праці з метою 

обґрунтування концепції геноциду поляків (номери 575–588) [99, с. 1301–1302]. 

Переважна більшість з них подана як спогади (wspomnienia), в деяких відсутня 

інформація про спосіб отримання і зберігання, а одне інтерв’ю подане як 

«relacja» тобто зафіксоване на аудіо носій. Всі ці усні джерела містять імена та 

прізвища осіб, які їх надали, їхні псевдоніми, архівний номер, в якому міститься 

інформація про рік збору такої інформації.  

Окрім того, саме до Центральної військової бібліотеки були передані усні 

джерела, зібрані Ю. Туровським, колегою В. Сємашка та співавтором їхньої 

першої праці на тему геноциду поляків на Волині. Ці матеріали зберігаються в 

окремому фонді «Архів Юзефа Туровського» [99, с. 1301–1302] та подані у книзі 

Сємашків під номерами 589–637. Можна припустити, що ці 48 усних джерел 

зібраних Ю. Туровським містять інформацію про перебіг українсько-польського 

міжнаціонального конфлікту, оскільки були використані для обґрунтування 

концепції геноциду поляків на Волині. Серед них лише п’ять джерел зафіксовані 

як аудіозаписи (relacje), про ще одну частину достеменно не можна 

стверджувати про спосіб їхнього отримання, решта – занотовані як спогади. Усі 

зібрані Ю. Туровським спогади походять від учасників польського підпілля на 

Волині, за винятком матеріалів Вацлава Жидліцького, етнічного чеха з 

волинського села Купичів. У гендерному вимірі респондентами виступили 
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переважно чоловіки, опитано лише двох жінок (Балиш Казимира та Травінська 

Яніна). Окрім того, в цьому фонді зберігаються чотири особистих спогади  

Ю. Туровського під номерами 631–634 [99, с. 1302]. Це напрацювання «Армія 

крайова округ Волинь, частина ІІ. Українське питання. Партизанські відділи» та 

«Цвинтарі солдатів 27-ї Волинської дивізії піхоти АК. Опрацювання від імені 

Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва», «Календар боротьби» та 

«Боротьба партизанських відділів». Усі ці джерела найбільш доречно віднести до 

мемуарів.  

Загалом у двох фондах відділу рукописів Центральної військової бібліотеки 

у Варшаві зберігається близько 60 джерел з усної історії Волинської трагедії. 

Особливо слід виділити особовий фонд «Архів Юзефа Туровського», матеріали 

якого були зібрані подібним чином як і в приватному архіві Сємашків. У цій 

ситуації можна тільки поставити питання – чому усні спогади одного зі 

співавторів книги про геноцид поляків на Волині передані офіційній науковій 

інституції, з ними в разі бажання можна ознайомитися, а інший дослідник – 

зберігає їх у себе та перешкоджає у доступі до них іншим зацікавленим особам.  

Великий масив усних джерел з історії Волинської трагедії зберігається в 

приватних архівах, а також в колекціях так званих кресових організацій. Слід 

зауважити, що до кресових діячів слід також віднести В. і Є. Сємашко та 

Ю. Туровського. Так, в колекції Асоціації вшанування пам’яті поляків 

замордованих на Волині в Замості (Stowarzyszenie upamiętnienia Polaków 

pomordowanych na Wołyniu w Zamościu) зберігається близько 200 спогадів 

мешканців колишнього Волинського воєводства Другої Речі Посполитої [99, с. 

1311–1313]. Ця організація не має власного веб-сайту, в неї лише наявна 

сторінка в соціальній мережі Facebook [265], в якій відсутня будь-яка інформація 

про колекцію зібраних спогадів. Про атмосферу, яка панує в такого роду 

кресових організаціях, можна судити із інтерв’ю з Яніною Калиновською, 

головою цієї асоціації, яке вона дала в травні 2014 р.: «о першій годині ночі 

зриваюся і дивлюся, чи якийсь українець не ходить біля дому, не підливає бензину 

і не палить нас. Розповіла пізніше дітям: напевне, мушу піти до психіатра або 
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психолога, бо сама не дам собі ради» [257]. Така позиція була висловлена у 

зв’язку з перемогою Революції гідності в Україні: «Батьків замордували ті, хто 

в цьому часі прийшов до влади – бандерівці. В цьому також є вина наших 

політиків. Коли була Помаранчева революція, то всі рекомендували її 

підтримувати. І в той час один з бандерівців – Віктор Ющенко – прийшов до 

влади» [257]. Загальновідомо, що в середовищі кресових організацій панують 

сильні антиукраїнські настрої, які не мають нічого спільного з реальним станом 

речей в сучасній Україні. Можна собі тільки уявити, яку інформацію в спогадах 

про Волинську трагедію подають такого типу респонденти, які є членами або 

співпрацюють з подібними організаціями. Тож не дивно, що зібрані такими 

організаціями спогади про міжнаціональний конфлікт на Волині в 1943 р. ніде не 

публікуються, зберігаються у їхніх колекціях та слугують обґрунтуванням 

концепції геноциду поляків.  

У книзі Сємашків також представлена мінімальна інформація про колекцію 

спогадів Асоціації вшанування пам’яті поляків замордованих на Волині в 

Замості – подано лише імена та прізвища респондентів. У переважній більшості 

в колекції представлені індивідуальні спогади, за винятком дев’яти групових та 

дев’яти індивідуальних інтерв’ю, взятих по декілька разів. Дата, місце 

проведення інтерв’ю, спосіб отримання, зберігання та транскрибування цих 

джерел є невідомими.  

Ще одна кресова організація з подібною назвою функціонує у Вроцлаві – це 

Асоціація вшанування пам’яті жертв українських націоналістів [264] 

(Stowarzyszenie upamiętnienia ofiar nacjonalistów ukraińskich). В її колекції, за 

даними В. і Є. Сємашків, зберігається 21 спогад про Волинську трагедію [99, с. 

1313–1314]. Як і у випадку з подібною асоціацією із Замостя, автори «Геноциду 

поляків на Волині» подали лише імена та прізвища респондентів, жодної іншої 

інформації не зазначено.  

Таким самим чином у праці «Геноцид поляків на Волині» представлені 22 

спогади з колекції Товариства вояків 27-ї Волинської дивізії піхоти АК у 

Варшаві [99, с. 1314] (Środowisko żołnierzy 27 Wołyńskiej dywizji piechoty Armii 
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Krajowej). Окрім фіксації власне спогадів у різній формі, це товариство 

практикувало особливий вид збору усних джерел – відповіді на анкети в справі 

місць масових поховань поляків замордованих на Волині в роки Другої світової 

війни. Всього анкетування було проведене зі 131 респондентом [99, с. 1323].   

Активними у зборі спогадів про Волинську трагедію були не лише кресові 

організації, але й окремі члени з цього середовища. Про такі усні джерела 

інформація практично відсутня, за винятком згадувань та бібліографії у праці 

В. і Є. Сємашко. На їх основі можна виділити наступні приватні колекції про 

польсько-український міжнаціональний конфлікт на Волині [99, с. 1322–1323]: 

– колекція Тадеуша Багінського в Елблонгу (20 спогадів); 

– колекція Рішарда Бжозовського у Варшаві (8 спогадів); 

– колекція Едварда Ґросса в Гайках біля Єжмановей (3 спогади); 

– колекція Юзефи Марчіняк у Варшаві (41 спогад); 

– колекція Леона Попека в Любліні (17 спогадів); 

– колекція Яна Печкіса в Чікаго (51 спогад). 

Загалом всі вище перелічені масиви джерел створені на основі 

використання методу усної історії були спрямовані на пошук інформації про 

кількість жертв та перебіг конфлікту, з метою обґрунтування концепції геноциду 

поляків на Волині. Навіть при поверхневому аналізі можна стверджувати, що 

велика частина цих джерел не є класичними усними джерелами, оскільки 

дослідники порушували засади збору та опрацювання спогадів очевидців з 

використанням методу усної історії.  

Засадничо відмінними від попередніх масивів усних джерел є напрацювання 

Центру «Брама Гродська – Театр НН» та Асоціації «Панорама культур» з 

Любліна, які за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Польщі в 

рамках програм «Співпраця в області громадської дипломатії 2012» та 

«Підтримки демократії» організували польові дослідження зі збору спогадів 

стосовно міжнаціонального конфлікту на Волині в 1943–1944 рр.  

Створюючи власну колекцію спогадів про Волинську трагедію, 

люблінський науково-культурний осередок вирішив відійти від традиційного 
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використання методу усної з метою документування взаємних кривд і образ між 

українцями та поляками. Колектив дослідників під керівництвом Александри 

Зіньчук поставив собі за ціль по-новому поглянути на історію обох народів, 

особливо, стосовно найтрагічніших сторінок спільного минулого. У зв’язку з 

цим, за ініціативою люблінського наукового осередку, було організовано 

спільний польсько-український проект «Поєднання через важку пам’ять. Волинь 

1943». Основним завданням у рамках цього проекту була організація польових 

досліджень зі збору та документальної фіксації усноісторичних інтерв’ю про 

порятунок і допомогу між українцями та поляками в роки Другої світової війни 

на Волині. Для такої праці була залучена молодь як з польської, так і з 

української сторони. Учасники проекту збирали свідчення серед мешканців 

Волині в мішаних польсько-українських групах. 

Пошук респондентів відбувався різноманітними методами. Зазвичай, 

керівники проекту намагалися налагодити контакти з місцевими дослідниками, 

активними громадськими діячами з метою отримати відомості чи контакти 

майбутніх респондентів. Спершу організатори планували опитувати 

респондентів за тематичним принципом (тих, кому відомі історії порятунку та 

допомоги), однак вже перші польові виїзди показали недосконалість 

запропонованого підходу. Групи студентів натрапляли на недостовірну 

інформацію, а також на те, що людей, яким були відомі історії порятунку, вже 

немає серед живих. В такій ситуації було вирішено проводити виїзди в сільську 

місцевість без попереднього списку можливих респондентів. Населені пункти 

підбиралися за критерієм проживання в них польської громади під час війни. У 

пошуку респондентів для проекту надавали допомогу співробітники 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Волинського 

обласного братства вояків ОУН і УПА, Нововолинської міської бібліотеки. 

Однак найчастіше контакти наполегливо пропонувалися безпосередньо по 

приїзду групи в той чи інший населений пункт. Слід відзначити доброзичливість 

місцевого українського населення до учасників проекту. Волиняни виражали 

своє зацікавлення і захоплення проектом, допомагали відшуковувати старожилів 
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і людей, яким відомі історії допомоги та порятунку поляків в роки війни. Місцеві 

жителі не одразу розуміли, що до них завітали мішані польсько-українські 

групи, але коли вони дізнавалися про наявність польських гостей, то вони раділи 

ще більше та допомагали активніше. 

Перед початком проведення польового дослідження було опрацьовано 

основні методичні засади під час наукової конференції 23–25 травня 2012 р. в 

Любліні [76, с. 294–295]. В основу збору усноісторичних джерел покладено 

метод біографічного інтерв’ю, яке охоплює життєвий шлях респондентів до 

завершення Другої світової війни, з доповненням проблемного інтерв’ю [130, с. 

151]. Для цього організатори склали спеціальний уніфікований питальник, який 

мав служити орієнтиром під час проведення інтерв’ю зі свідками досліджуваних 

подій [76, с. 296]. Заплановано, що оповідач мав би розповісти свою біографію, а 

потім відповісти на питання, дотичні до проблематики подій польсько-

українських взаємин на Волині. З цією метою учасникам проекту були проведені 

майстер-класи стосовно особливостей використання методу усної історії в 

теренових дослідженнях на Волині.  

Важливим елементом при створенні цього масиву джерел було цілісне 

розуміння усієї вибірки респондентів та ступеня її репрезентативності.  Її основу 

склали мешканці колишнього Волинського воєводства Другої Речі Посполитої – 

переважно територія сучасних Рівненської і Волинською областей. Респонденти 

переважно були свідками подій українсько-польського протистояння в роки 

Другої світової війни, зрідка – учасниками національно-визвольного руху. 

Нижньої межею дати народження респондентів є 1914 рік, верхня межа 

завершується кінцем 30-х – початком 40-х рр. Переважна більшість респондентів 

народилися в 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Вибірка складається переважно з мешканців 

сільської місцевості на Волині. Домінування сільського населення видається 

логічним з огляду на те, що в містах міжнаціональний конфлікт не набрав такого 

розмаху як на периферії. Респонденти різняться між собою за рівнем здобутої 

освіти – від неписьменних до випускників університетів. Усі оповідачі 

добровільно зголосилися давати інтерв’ю для проекту. В гендерному вимірі 
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переважають жінки, що зумовлене більшою тривалістю життя. По-різному 

склалася повоєнна доля опитаних нами респондентів, для деяких з них польсько-

українське протистояння було особистою родинною трагедією.  

Ознайомившись із колекцією спогадів, зібраних під час проекту «Поєднання 

через важку пам’ять», можна відзначити, що прожите життя залишило свій слід 

в індивідуальній пам’яті опитаних волинян. Це знайшло своє відображення в 

отриманих усних джерелах. Особливо міцно в пам’яті закарбовуються складні 

стресові ситуації, пов’язані із загрозою життю. Події Другої світової війни на 

Волині, панування на цій землі сталінського та гітлерівського тоталітарних 

режимів залишили свій відбиток у свідомості опитаних респондентів. Протягом 

тривалого часу волиняни, як українці, так і поляки, не мали можливості 

висловити власну думку чи розказати про своє минуле. До того ж більшість 

життя опитані особи провели під впливом тоталітарної комуністичної ідеології 

та радянської політики пам’яті, де постійно нав’язувалися і підтримувалися міфи 

«великої вітчизняної війни» та «братерства народів». 

Слід наголосити, що опитані очевидці мають відмінний від офіційної 

радянської версії погляд на події Другої світової війни на Волині. Найперше, в 

свідченнях абсолютно не знаходять свого підтвердження міф «Панської Польщі» 

та стереотипний негативний образ поляків. При відповіді на питання стосовно 

життя у Другій РП опитані українські респонденти часто використовують 

схвальні відгуки, як і польські. Образ життя Волині 1920–1930-х рр. 

зображується ними як один з кращих періодів їхнього життя, а міжвоєнна 

Польська держава постає свого роду «прикладом» складного поліетнічного 

суспільства, де назагал мирно між собою живуть три найбільш чисельні народи – 

українці, поляки та євреї. Можливо, такі схвальні свідчення про міжвоєнну 

Польщу пов’язані з присутністю польських гостей під час збору інтерв’ю та є 

прикладом сучасної політкоректності серед українців. Також це може бути на 

емоційному рівні пов’язане з ідеалізацією періоду власної молодості й 

дитинства, однак тоді аналогічні спогади мали би бути стосовно Радянського 

Союзу, що немає свого відображення у цих свідченнях. Хоча в будь-якому 
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випадку, відсутність образу «поляка-ворога», «поляка-пана» слід віднести до 

позитивних особливостей пам’яті українських волинян. Негативні стереотипи 

стосовно поляків, які постійно підживлювалися радянською пропагандою, наявні 

в сучасних історіографічних працях, за логікою дослідників, які прив’язують 

метод усної історії до соціології, мали би бути міцно закорінені «соціальним 

рамками» колективної пам’яті [139, с. 265–319], однак матеріали проекту 

«Поєднання через важку пам’ять. Волинь 1943» цього не підтверджують.  

Важливим елементом історичної пам’яті опитаних волинян є засудження 

вбивства польського мирного населення, жоден з опитаних респондентів не став 

якимось чином виправдовувати винищення цивільного польського чи 

українського населення, складалося навіть враження, що серед якоїсь частини 

опитаних нами респондентів існує навіть «комплекс  вини» через те, що на цій 

землі люди гинули за національною ознакою. Також переважна більшість 

опитаних свідків була загалом позитивно налаштована до поляків, як у ті 

буремні роки Другої світової, так і тепер, багатьом з них були відомі історії 

допомоги та порозуміння з поляками, хоча з плином часу гідні для наслідування 

та прикладу справи скоріше зникають з історичної пам’яті, ніж завдані кривди.  

У той же час, в частині спогадів присутній комплекс «забуття», побудова 

розповіді в категоріях «свої – чужі». Українські свідки знають як їхніх родичів і 

односельчан вбивали поляки. Показово, що аналогічна інформація про масові 

вбивства польського населення досить часто відсутня в їхніх розповідях. 

Подібними особливостями також «страждають» спогади польських 

респондентів.  

Слід додати, що пам’ять волинських поляків є більш травматичною. Загроза 

розправи з боку місцевих українців в 1940-х рр., вбивства їхніх близьких та 

рідних є неодмінної частиною їхньої пам’яті про Волинь. Однак навіть волинські 

поляки, які були піддані нападам зі сторони загонів ОУН і УПА, знаходять 

позитивні моменти у відносинах з українцями, як от мирне життя за часів 

міжвоєнної Польщі або допомогу під час проведення антипольських акцій. 

Досить часто імена українців, що допомогли полякам, вже стерлися з людської 
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пам’яті, залишилися тільки коротенькі спогади про допомогу, лишень частина 

імен збереглася в пам’яті.  

Незважаючи на офіційний радянський дискурс стосовно подій Другої 

світової війни, індивідуальна пам’ять мешканців Волині 1940-х рр. зберегла в 

собі спогади про прояви людяності в стосунку до місцевого польського 

населення. З плином часу пам’ять волинян перебувала під різноманітними 

впливами, зокрема під впливом негативного зображення Польщі та поляків. 

Проведені теренові дослідження виявили відсутність, принаймні, відкритих 

упереджень стосовно поляків серед місцевих українців, про що в щоденнику 

написали польські учасники проекту «Поєднання через важку пам’ять. Волинь 

1943» [76, с. 299–300].  

Загалом під час проекту «Поєднання через важку пам’ять. Волинь 1943» 

було взято 145 усних інтерв’ю. Зібрані спогади різняться між собою за часом 

розповіді, інформативністю, насиченістю подіями й іменами поляків, що 

мешкали на Волині в той час. Це зумовлено об’єктивними причинами: 

відкритістю-замкнутістю респондентів, їхнім бажанням розповісти або 

приховати історію свого життя, здобутою освітою, пізнішою діяльністю по 

завершенню війни. Також повнота та розлогість спогадів залежала від 

психологічного типу, характеру оповідачів. Розповіді тривали від 10–20 хвилин 

та аж до 2 годин і більше. Зібрані спогади фіксувалися одночасно на відео- і 

аудіоносіях. Всі зібрані усноісторичні джерела систематизовані за єдиним 

принципом, а саме: на кожне інтерв’ю заведена інвентарна картка, яка містить 

вихідні дані про респондента та інтерв’юера, дату та місце проведення, а також 

короткий виклад розмови та іншу інформацію [76, с. 298]. 

Зі 145 свідчень, зібраних під час проекту «Поєднання через важку пам’ять. 

Волинь 1943» переважна більшість польських і українських очевидців 

розповідає про мирне та дружнє життя українців і поляків на Волині в 

міжвоєнний період. Такі розповіді варіюються у залежності від особистого 

досвіду, від простого констатування того, що українці та поляки жили «добре», 

до наповнення цих узагальнень конкретним змістом, підтвердження їх 
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прикладами чи історіями з життя, наприклад, коли українська родина залишала 

свою дитину на догляд для польської родини, і ця дитина була безневинно вбита 

разом з поляками, що наглядали за нею. 

У колекції спогадів Асоціації «Панорама культур – Театр НН», тепер 

зберігаються 18 спогадів українців про допомогу полякам, а також вісім спогадів 

поляків про надання їм допомоги зі сторони українців. Отримані усні джерела 

про допомогу полякам можна розділити за наступними видами схеми Ромуальда 

Нєдзєлька: переховування та надання притулку полякам – 16 випадків; надання 

інформації про можливий напад чи небезпеку – два випадки; надання 

неправдивої інформації для українських націоналістів – один випадок; 

перевезення поляків в безпечніше місце – два випадки; допомога харчами – два 

випадки; посередництво між членами польських родин, що втратили зв’язок між 

собою – один випадок, опіка на польськими дітьми-сиротами та їх усиновлення – 

шість випадків; публічний протест проти репресій проти поляків – два випадки. 

Свідчення, які є заплутаними, важкими для зрозуміння, або які містять відповіді 

на кшталт «так, рятували поляків» та не мають подальшого підтвердження 

якимось випадком чи історією до уваги не бралися. Також спогади про допомогу 

чи порятунок поляків, які містили в собі кілька видів допомоги (переховування, 

перевезення в безпечне місце, забезпечення їжею, опіка над сиротами) при 

аналізі вважаються як один прояв людяності.  

Особливістю колекції спогадів зібраних в рамках проекту «Поєднання через 

важку пам’ять. Волинь 1943» є їхня загальнодоступність. По-перше, 

транскрипти 51 свідчення опубліковано в пам’ятній книзі, в якій підведено 

підсумки проведених польових досліджень [76]. Серед них 28 інтерв’ю у формі 

запитання – відповідь та 23 – у вигляді розлогих монологів. Кожне з цих джерел 

містить прізвище та ім’я респондента, його дату та місце народження, за 

винятком тих випадків, коли анонімність була затребувана оповідачем. Окрім 

того подано дати проведення інтерв’ю та імена респондентів. По-друге, з 

оригіналами інтерв’ю можна ознайомитися в Центрі «Брама Гродська – Театр 

НН» [258], частково вони доступні на сайті проекту «Поєднання через важку 
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пам’ять. Волинь 1943» [261], а також на відеоресурсі Youtube [268]. На кожне 

зібране інтерв’ю взято дозвіл на використання отриманої інформації у наукових 

та освітніх цілях в письмовому або усному вигляді [76, с. 297].  

Загалом польські офіційні установи, неурядові громадські організації та 

активні зацікавлені громадяни провели колосальну роботу зі збору та фіксації 

спогадів про українсько-польський міжнаціональний конфлікт на Волині. За 

найбільш скромними підрахунками всіма вище переліченими сторонами було 

зафіксовано близько трьох тисяч спогадів про досліджувані події, з яких 

щонайменше 1984 джерела, зібрані на основі методу усної історії, були 

використані В. і Є. Сємашками в праці «Геноцид поляків на Волині». Лише 

частина цих усних джерел була опублікована та є доступною для вітчизняних 

дослідників. Приватні колекції спогадів залишаються переважно 

неопублікованими, а отже і недоступними. Однак їхнє наукове використання 

сприяло би кращому розумінню джерельної бази Волинської трагедії.  

 

2.2. Українські усні джерела  

Зацікавлення збором спогадів очевидців Волинської трагедії серед 

українських дослідників відбулося дещо пізніше, ніж у їхніх польських колег. За 

спостереженнями автора, першим дослідником, який розпочав системно збирати 

спогади українських очевидців міжнаціонального конфлікту на Волині, був 

Ярослав Васильович Царук, краєзнавець та колишній директор районного архіву 

у Володимирі-Волинському.  

За версією статті в газеті «Волинь», авторства О. Нагорного, «краєзнавець 

ще в кінці 80-их років почав збирати спогади очевидців, які розходилися з 

твердженнями офіційної пропаганди» [245]. Окрім того в ній йдеться про те, що 

дослідження В. Сємашка та Ю. Туровського підштовхнуло Я. Царука розпочати 

власне опитування очевидців тих подій. За спостереженнями автора, збір 

спогадів розпочався, скоріш за все, в 1990 р. [35], принаймні цим роком датовані 

перші усні джерела з його колекції. Таке невелике розходження не є 

визначальним, в будь-якому разі це відбулося пізніше 1984 р., коли В. Сємашко 
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почав проводити свої аналогічні дослідження. Окрім цього, можна поставити під 

сумнів, що Я. Царук був знайомий з малотиражною книгою Сємашка-

Туровського, яка вийшла у світ в 1990 р., особливо, якщо він почав збирати 

спогади роком раніше.  

У цьому контексті більш важливими для розуміння формування масивів 

українських усних джерел про Волинську трагедію є зауваги, написані в 

передмові до книги «Геноцид поляків на Волині». Вони були висловлені в 

2000 р. Є. Сємашко: «тим часом з тривогою спостерігаємо, як по українській 

стороні набувають поширення випадки фабрикування вигаданих масових 

злочинів скоєних поляками проти українців, це явище – виключити яке не слід – 

може призвести до спроби підготовки на Україні, особливо так званій західній, 

праці «подібної» до нашої, яка «зрівноважить» власні злочини фіктивними 

злочинами поляків» [98, с. 38]. На думку дисертанта, Є. Сємашко і В. Сємашко, 

солдат 27-ї Волинської дивізії піхоти АК, не могли не знати про масові вбивства 

цим підрозділом цивільного українського населення. Ймовірно, що Сємашко-

батько міг бути учасником нападів на українське цивільне населення. Не дивно, 

що ці дослідники всіляко замовчували такі випадки, «нарахувавши» всього 

близько 200 українських жертв так званих польських «відплатних акцій». 

Прекрасно усвідомлюючи, що рано чи пізно, українські дослідники таки 

займуться збором спогадів про масові вбивства польським партизанськими 

загонами та допоміжною поліцією цивільного українського населення, Сємашки 

вирішили поставити під сумнів їхню достовірність та трактувати їх як підробки. 

Для цього вони намагалися показати гіпотетичні українські спогади про 

Волинську трагедію як такі, що були зібрані після виходу у світ їхньої праці про 

геноцид поляків, тобто після 2000 р., та зобразити їх як спробу вітчизняних 

дослідників сфабрикувати працю, подібну до їхньої. І справді, праця Я. Царука 

«Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр.» була видана лише в 2003 р., тобто на 

три роки пізніше від праці Сємашків. Польські дослідники, напевно, вважали, що 

саме в період 2000–2003 рр., українські історики та краєзнавці почали збір 

спогадів, в яких воякам АК «приписуються» міфічні злочини. Безперечно, логіка 
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в цих їхніх діях присутня. Однак вони не могли припустити того, що якийсь 

невідомий керівник районного архіву у Володимирі-Волинському може з 

особистої ініціативи почати збирати такі свідчення ще у 1989–1990 р., фактично 

паралельно з аналогічним збором подібних джерел ними самими. Інша справа, 

що віднайти кошти на видання своєї книги, Я. Царук зумів лише в 2003 р., у 

зв’язку із відзначенням 60-ї річниці Волинської трагедії.  

Слід наголосити, що представлену нами інформацію про те, що Я. Царук 

розпочав свої польові дослідження принаймні в 1990 р., можна легко перевірити, 

ознайомившись з його особовим фондом [35–39], який зберігається та був 

переданий до Державного архіву Волинської області. У той же час, випади 

Є. Сємашко проти збору спогадів українських очевидців Волинської трагедії є 

нічим іншим, як спробою приховати злочини волинських поляків, в тому числі й 

свого батька. 

Отже, на основі інформації з особового фонду Я. Царука з Державного 

архіву Волинської області можна достеменно стверджувати, що збір спогадів 

українських свідків міжнаціонального конфлікту на Волині розпочався у 1990 р., 

або й раніше. Проведення польових досліджень з метою фіксації спогадів про 

Волинську трагедію розпочалося за особистою ініціативою директора 

Володимир-Волинського районного архіву, Я. Царука. Краєзнавець об’їздив 

сільську місцевість цього району на велосипеді, в дальші населені пункти 

добирався громадським транспортом.  

Безперечно, зібраний Я. Царуком масив спогадів є приватною колекцією. 

Однак, на відміну від переважної більшості польських дослідників, які 

зберігають свої колекції спогадів у себе, не передаючи їх до офіційних архівних 

інституцій, зібрана Я. Царуком інформація була передана до Державного архіву 

Волинської області. На основі цих матеріалів було сформовано його особистий 

фонд за номером Р-3494. Станом на тепер, будь-який вітчизняний чи іноземний 

дослідник може з ними вільно ознайомитися. Окрім цього, спогади, які 

стосуються Володимир-Волинського району частково опубліковані в його праці 

«Трагедія волинських сіл 1943–1944» [95]. 
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Колекція спогадів Царука була зібрана серед мешканців Волинської області 

протокольним способом, тобто дослідник передавав на папері усні розповіді. 

Свідчення не були зафіксовані на аудіо або відеоносіях. Зібрані методом усної 

історії джерела занотовано у великих зошитах формату А4. Серед документів, 

що зберігаються у цьому фонді [111, с. 687–688] лише частина стосується 

спогадів про українсько-польські взаємини, решта – листування та інші 

документи особового походження.  

У переважній більшості свідчення про Волинську трагедію зберігаються у 

14 справах фонду Р-3494, на поодиноку інформацію можна натрапити ще в 

чотирьох справах. Спогади про польсько-український міжнаціональний конфлікт 

містяться в наступних справах:  

– справа 2 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939-1952 рр., зошит №1) охоплює період 1990–

1991 рр.; 

– справа 3 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., зошит №2) охоплює період від 

30.01.1991 по 23.02.1993 рр.; 

– справа 4 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939-1952 рр., зошит №4 охоплює період) охоплює 

період від 01.03.1993 по 09.10.1994 рр.; 

– справа 5 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., зошит №6) охоплює період від 

09.11.1994 по 14.05.1996; 

– справа 6 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., зошит № 8) охоплює період від 

22.05.1996 по 17.12.1997; 

– справа 7 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., зошит № 10) охоплює період від 

07.12.1997 по 02.02.1999;  
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– справа 8 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., зошит № 11) охоплює період від 

03.07.1999 по 26.03.2000; 

– справа. 9 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., зошит № 13) охоплює період від 

11.04.2000 по 29.12.2000; 

– справа 13 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., зошит № 15) охоплює період 

04.07.2002 по 06.02.2004; 

– справа 15 (Спогади жителів Володимир-Волинського, Іваничівського, 

Локачинського, Любомльського р-нів про події, які відбулися в районі протягом 

1939–1952 рр., які зібрані Я. Царуком в 2004–2006 рр., зошит № 16) охоплює 

період від 21.02.2003 по 14.08.2006; 

– справа 16 (без назви, [напевно зошит 19 – авт.]) охоплює період від 

28.09.2006 по 14.09.2008; 

– справа 17 (Спогади жителів Володимир-Волинського, Іваничівського, 

Локачинського, Любомльського, Турійського р-нів про події, які відбулися в 

районі протягом 1939–1952 рр., записані Я. Царуком в 1991–2003 рр., зошит 

№20) охоплює період від 19.01.2001 по січень 2013;  

– справа. 33 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939-1952 рр., зошит №7), перелік можливого кола 

респондентів; 

– справа. 34 (Спогади жителів Володимир-Волинського р-ну про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 рр., записані Я. Царуком в 1996–2003 

рр., зошит №9) охоплює період 1996–2003 рр.  

Фактично, кожна справа – це окремий зошит зі спогадами. Кількісні 

показники досить важко усталити, у кожному із зошитів міститься від 180 до 200 

і більше спогадів. У зошиті 1 та 2 наявна нумерація спогадів, у подальших 

зошитах вона відсутня, однак в них наявні географічні покажчики, що в разі 

потреби може полегшити роботу дослідника. Переважна більшість джерел – це 
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індивідуальні розповіді очевидців Волинської трагедії, хоча трапляються і 

групові. Достеменно можна стверджувати, що отримані усні свідчення значно 

спрощувалися Я. Царуком в процесі запису у зошит.  

В цих джерелах, зібраних на основі методу усної історії, можна простежити 

певну методику, якою користувався дослідник, оскільки переважна більшість 

джерел зафіксована за одним і тим же принципом. Традиційно заголовок 

свідчення складався із дати проведення, прізвища та імені респондента, дати 

народження, місця його проживання у 1943–1944 рр. В записах відсутні 

поставлені питання, а самі спогади передані на папір дуже лаконічно, розкрито 

тільки суть. Наприкінці тексту респонденти, за бажанням, власноручно писали 

фразу «з моїх слів записано правильно» та ставили підпис. Поруч з цими 

«типовими» спогадами наявні записи, які взагалі не можна вважати за джерела з 

історії Волинської трагедії, оскільки вони не містять жодної інформації про 

респондентів [36, арк. 10]. Також трапляються спогади, в яких переповідається 

інформація від третіх осіб. Такі свідчення не можна вважати повноцінними 

усними джерелами з історії Волинської трагедії, це наприклад розповідь Горуна 

Василя Сильвестровича 1922 р.н., жителя села Ласків, яка була надіслана у 

формі листа та вклеєна Я. Царуком зошит № 2 [36, арк. 56–57], або ситуація 

довкола спогадів про зґвалтування поляками Олени Д., 1923 р.н. [36, арк. 11] 

Окрім цього ці зошити містять ознаки особистого щоденника, оскільки поруч із 

занотованими спогадами містяться роздуми автора з різноманітної тематики. 

Якщо взяти до уваги якісні характеристики зібраних Я. Царуком спогадів, 

то можна зробити наступний висновок. Поруч із розповідями про кривди 

заподіяні українцям зі сторони поляків, у цій колекції містяться й симетричні 

джерела, в яких українські респонденти надають інформацію про масові 

вбивства цивільного польського населення, при чому досить часто із 

зазначенням прізвищ та імен убитих поляків [37, арк. 2]. Така особливість цього 

масиву усних джерел контрастує із польськими спогадами з приватних колекцій, 

в яких інформація про масові вбивства українців практично відсутня. 

Безсумнівно, значна частина українських респондентів так само страждає на 
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«комплекс забування» стосовно вбивства своїх сусідів, що так само є характерно 

для польських свідків. В той же час, значна частина українських свідків надавала 

досить змістовну інформацію про заподіяні польській стороні кривди.  

Потрібно зазначити, що тематика польсько-українських взаємин є однією з 

головних тем, представлених у цих зошитах, але не єдиною. Поруч з нею 

краєзнавець розглядав тематику воєнної історії, початків радянської влади в 

1944–1952 рр. на Володимирщині, радянські репресії проти українського 

населення, відбудова українських церков, трапляється навіть єврейська тематика, 

зокрема порятунок п’яти євреїв, яких привів до свого брата вояк УПА, про що 

засвідчило чотири особи [38, арк. 91].  

Окремо слід зазначити, що спр. 3–9 та 13 містять неточну інформацію у 

заголовку «Спогади жителів Володимир-Волинського району». Насправді, 

зібрані джерела виходять за межі цієї адміністративної одиниці. Можливо, 

причиною цього є те, що Я. Царука та зібрану ним колекцію спогадів традиційно 

ототожнюють з Володимир-Волинським районом. Це пов’язано з тим, що книга 

«Трагедія волинських сіл» містить спогади про події саме у цьому районі, а 

спогади про події в інших районах залишилися неопублікованими. Безперечно, у 

вибірці респондентів вихідці з цього району представлені найбільше, однак в 

цілому опитувалися мешканці всієї сучасної Волинської області.  

Загалом, колекцію спогадів, зібраних Я. Царуком, не можна віднести до 

класичних усних джерел з історії Волинської трагедії, оскільки вони були 

зафіксовані авторським способом. Такий стан речей усвідомлював і сам 

дослідник [33, арк. 1 (обкладинка)]:  

Я не письменник, не професіональний дослідник історії, я самоучка, 

можливо, щось пропустив, на інше не звернув уваги, щось не так тлумачив.  

Даруйте, вибачте за це, мої земляки, односельці. Буду щасливий, коли 

знайдеться інший, молодший і впертіший патріот рідного краю, котрий 

довершить мою працю і донесе читачам більш досліджене ніж мною, чого я не 

зміг. Але й за те, я вдячний Богові, за поміч і здоров’я, за все, що я зміг зробити 
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для люду, для України. Вдячний усім Вам за співпрацю. Адресую цю історичну 

працю вам, нині живим і майбутнім українцям.  

Однак Я. Царук намагався оформлювати свої джерела за єдиним 

принципом, базованим на методі усної історії (опитування). На відміну від 

Сємашків, володимирський краєзнавець свідомий вад і недоліків своєї роботи та 

не вважає її «істиною в останній інстанції». Зібрані в цій колекції спогади 

потребують подальшого аналізу та використання, особливо стосовно поіменних 

списків українських жертв Волинської трагедії. 

Наступний великий масив джерел з усної історії нерозривно пов’язаний з 

іменем Івана Пущука (справжнє прізвище Пусько), який продовжує свої польові 

дослідження в наш час. Однак не буде перебільшенням зазначити, що принаймні 

ще одна людина докладала зусиль до створення цього масиву спогадів. Це 

світлої пам’яті академік Ярослав Дмитрович Ісаєвич, директор Інституту 

українознавства ім. Крип’якевича НАН України. За попередніми даними, саме в 

цій установі зберігалися оригінали зібраних спогадів про Волинську трагедію, а 

також, за іншою інформацією, частина з них була передана до відділу рукописів 

Львівської національної наукової бібліотеки ім. Стефаника. Однак під час 

поїздки до Львова виявилося, що оригінали цих усних джерел там відсутні. 

У цій ситуації директор Інституту українознавства Микола Романович 

Литвин погодився допомогти та розказати відому йому інформацію про 

досліджувані спогади [63]. Він розповів, що спогади, які нас цікавлять, свого 

часу були передані І. Пущуку, де, ймовірно, зберігаються і дотепер. Окрім того 

М. Литвин люб’язно погодився допомогти нам налагодити контакти з цим 

дослідником.  

Перемовини стосовно проведення інтерв’ю з І. Пущуком тривали від липня 

2015 до січня 2016 р. Спочатку дослідник погоджувався зустрітися з нами та 

дати інтерв’ю, але просив відтермінувати це у часі, посилаючись на те, що влітку 

та восени він зайнятий польовим дослідженнями, оскільки цьому сприяла гарна 

погода. Такі перенесення дати інтерв’ю відбувалося декілька разів. Коли в січні 

2016 р. ми опрацьовували фонди Державного архіву Волинської області в 
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Луцьку, ми знову звернулися до І. Пущука з проханням надати інтерв’ю, то, 

начебто, отримали згоду. Для цього ми спеціально приїхали до Луцька, але в 

останній момент зустріч зірвалася, оскільки респондент сказав, що має їхати до 

Рівного та й взагалі, йому не має про що розказувати та відмовився давати 

інтерв’ю. Після цього ми вже втратили надію поспілкуватися з цим дослідником, 

але нам на допомогу знову прийшов М. Р. Литвин, який все ж таки зумів 

переконати І. Пущука дати інтерв’ю.  

Проведене інтерв’ю [64] дозволило нам отримати додаткову інформацію 

стосовно створення цього масиву джерел. І. Пущук з 1960 р. працював на 

львівському телебаченні, де згодом познайомився з Я. Ісаєвичем, а пізніше з 

М. Литвином. Дослідник цікавився тематикою українсько-польських взаємин. Зі 

здобуттям незалежності з’явилася ідея дослідити цю тему, чому посприяла 

також поява книги Сємашків. Ідейну та методологічну допомогу в підготовці до 

польових досліджень на Волинь надав академік Я. Ісаєвич, який в той час 

співпрацював з університетом Торонто. Дослідникові було передане 

п’ятисторінкове методологічне напрацювання з цього університету. Далі була 

праця над питальником та обробкою інтерв’ю.  

За спогадами І. Пущука, все розпочалося в середині 1990-х рр.: «Я вважаю, 

що він мене вмовив у 95 році, бо відмовок, адже тепер я мав час, бо робота була 

така, то туди шарпався, то сюди…Спочатку одна гміна була, ...имська гміна, 

кажуть українців було більше, ніж поляків у 9 разів! ... Ісаєвич казав: «Хоча б дві 

статті», «потім ще 3-тю гміну оббіжи», «Давай будемо штовхатися від 

живих матеріалів». І всі 16 гмін були оббігані» [64]. Поступово, польові 

дослідження були проведені у всіх 16 районах Волинської області, а згодом 

поширилися на інші території міжвоєнного Волинського воєводства (Рівненська 

та північна частина Тернопільської областей).  

Стосовно фінансової підтримки проведення таких досліджень та участі в ній 

Я. Ісаєвича отримано наступну відповідь: «Ярослав Ісаєвич був дуже бідним. 

Фінансував заробітну плату свого інституту бідного в ті дуже невеселі часи. 

В’ятрович ще мені дав півтори тисячі. І крапка. Ще Юля Тимошенко була в 
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Варшаві, наслухалась там, приїхала і каже, що треба досліджувати, ось вам 

гроші. Ну тих грошей я не побачив. ... За ті гроші була надрукована частина 

моїх книжок. Була надрукована. Більше нічого я не побачив» [64]. За словами 

І. Пущука, основні фінансові витрати пов’язані з польовими  дослідженнями 

лягли на його плечі.  

Подати власні, хоча б приблизні кількісні параметри колекції спогадів, 

зібраних цим дослідником, видається неможливим, оскільки вони зберігаються в 

нього вдома. Надати доступ до оригіналів цих спогадів І. Пущук відмовляється. 

Такий стан речей є подібним, як і у випадку з приватним архівом Сємашків, які 

аналогічно відмовляються надати доступ до своїх джерел українським 

дослідникам. На питання про те, скільки ж було зібрано свідчень, ми отримали 

наступну інформацію. Перш за все, дослідник зазначив, що не проводив точних 

підрахунків. За приблизною оцінкою по Волинській області було зібрано 

близько трьох з половиною тисяч спогадів, з них 994 інтерв’ю є записаними на 

аудіоносіях, решта – записані на чернетках протокольним способом. Кожне 

джерело містить особисті дані респондентів, дату проведення. За його 

підрахунками дані по Волинській і Рівненській областях є співставними. Загалом 

І. Пущук повідомив, що його колекція налічує сім тисяч спогадів, з яких дві 

тисячі зафіксовані на аудіоносіях. Ці джерела, зібрані на основі методу усної 

історії, хронологічно охоплюють період 1938–1944 рр.  

Серед респондентів, за даними І. Пущука, переважають жінки, що 

зумовлено різною тривалістю життя у представників різних статей. Дослідник 

намагався опитувати очевидців, які народилися до 1932–1933 рр., в окремих 

випадках доводилося опитувати свідків до 1935 р.н. включно. Найстаршими 

респондентами були особи 94 та 96 років. У кожному селі дослідник намагався 

розпитати декілька осіб, щоб на основі їхніх свідченнях була можливість 

співставляти інформацію.  

Серед зібраних інтерв’ю І. Пущук виділяє два типи – безперервні розповіді, 

не зовсім автобіографії, а лише інформація про 1938–1944 рр. та проблемний тип 

інтерв’ю. Використання останнього зумовлено тим, респонденти досить часто 
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розгублюються і не знають що і як казати, у зв’язку з чим був змушений 

переходити на формат розмови питання – відповідь. За власними 

спостереженнями автора, зібрані проблемним типом інтерв’ювання джерела 

побудовані на інформації з книги Сємашків «Геноцид поляків на Волині»: «Так, 

перевірити чи правду кажуть Сємашки. Я тепер маю задоволення писати як 

справді було. Є такий свідок на цілі 2–3 гміни. Скрізь він був! Який він свідок? 

Він пише неправду. Різали, вбили, та він все бачив. А люди підтверджують – 

жителі цього села. В крайньому разі – жителі сусіднього села. А у Сємашків є 

такі конфлікти! По сусідніх повітах навіть збирали дані – що це за свідчення?» 

та «Як їду в село, я роблю копію книги Сємашків» [64]. З цього уривку можна 

зробити висновок, що частина зібраних в цій колекції спогадів є опитуванням 

українських респондентів з метою перевірити наявну у книзі Сємашків 

інформацію про масові вбивства польського населення.  

Незрозумілою виглядає ситуація з місцем та умовами зберігання цього 

масиву усних джерел. На пряме запитання про те, де зараз перебувають зібрані 

матеріали, ми отримали наступну відповідь: «То вже не так важливо, бо зараз 

це все міняється. Я пишу в університет Торонто, щоб мені хоч копії повернули. 

Я хочу зробити копії всього-всього і резервувати. Але треба все зібрати. А все 

ж передали досліднику Даревичу в Торонто. Я не можу копій зробити і частини 

людей вже нема» [64]. Більш точної інформації надано не було, але 

закрадаються підозри, що лише частина джерел зберігається в І. Пущука вдома, а 

решта – була якимось чином передані досліднику на прізвище Даревич в Канаду. 

Причини таких перипетій, пов’язаних з цими спогадами залишаються 

невідомими. На питання про те, чи не планується передати цю колекцію джерел 

до архівів офіційних установ, як це зробив Я. Царук, прямої відповіді отримати 

не вдалося: «Його обов’язково треба скерувати в Інтернет. Це має бути в 

Інтернеті. У мене на папері нічого немає. Копії лише на папері. Мені простіше 

зробити пару копій нотаток» [64]. В той же час на обкладинках книг, в яких 

публікуються зібрані усні джерела написано фразу «Рукописи свідчень та їх 

фонозаписи зберігаються в архівах» [88, с. 336].  
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За інформацією від І. Пущука, станом на сьогодні підготовлено спогади по 

всій території Волинської та Рівненської областей. За браком належного 

фінансування були видані книги лише по Волинській області, дослідник 

звернувся про допомогу до Рівненської обласної ради, депутати якої начебто 

погодилися підтримати видання його напрацювань. Всього було видано 10 книг 

з серії «Трагедія українсько-польського протистояння на Волині в 1938–

1944 рр.», що містять спогади українців – очевидців тих подій, та охоплюють всі 

райони області: Ківерцівський [83], Луцький разом з м. Луцьк [84], 

Рожищенський і Маневицький [85], Горохівський [86], Турійський [87], 

Іваничівський та Локачинський [89], Любомльський та Шацький [90], 

Володимир-Волинський [91], Камінь-Каширський, Любешівський, Ратнівський і 

Старовижівський райони [88], а також Ковельський [92]. 

Зібрані І. Пущуком свідчення публікуються та аналізуються у всіх книгах за 

його авторською схемою, яка складається з 18 позицій [92, с. 9]: 

– кількість українців (мешканців населених пунктів району) вбитих: 

1. поляками з пляцувок; 

2. поляками-шуцманами; 

3. невідомими, кримінальними злочинцями, неупівцями; 

4. енкаведистами; 

5. гітлерівцями; 

6. упівцями; 

7. червоними партизанами, енкаведистами, солдатами радянської армії; 

– кількість поляків (мешканців населених пунктів району) у т.ч. аківців і 

«стрибків», убитих: 

8. упівцями,  в т.ч. кущовими відділами самооборони; 

9. невідомими, кримінальними злочинцями, неупівцями; 

10. енкаведистами; 

11. гітлерівцями; 

12. червоними партизанами і радянськими солдатами; 

13. шуцманами-поляками; 
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– євреїв, убитих: 

14. гітлерівцями; 

15. шуцманами; 

– інших, убитих: 

16–18. росіяни, угорці та інші.  

Загалом опубліковані в цих книгах свідчення поділяються на дві великі 

групи – індивідуальні та групові. Індивідуальні свідчення доречно розрізнити в 

залежності від методів інтерв’ювання – автобіографічного або проблемного. Такі 

спогади містять у собі прізвище, ім’я, по батькові респондента та дату його 

народження. В тексті самого інтерв’ю можна віднайти відомості стосовно того, в 

якому населеному пункті мешкав оповідач у 1938–1944 рр., на основі чого 

можна зробити висновок про те, чи є він безпосереднім свідком досліджуваних 

подій. Усні спогади, взяті на основі автобіографічного методу, опубліковані у 

формі розлогих монологів. В той же час, аналогічні джерела, які фіксувалися за 

допомогою проблемного типу інтерв’ювання, подаються у формі питання – 

відповідь.  

Дещо складнішою виглядає ситуації з груповими спогадами. В них подано 

тільки прізвища, імена та по батькові респондентів і дати їхнього народження. 

Неможливо достеменно встановити місце їхнього проживання. Ймовірно, 

І. Пущук вважав, що така інформація випливає з того, про який населений пункт 

вони свідчать. В будь-якому випадку таку інформації необхідно зазначати в назві 

джерела. Окрім цього, дослідник практикував опитування респондентів не лише 

про ті населені пункти, де вони жили під час Волинської трагедії, але й про події 

у навколишній окрузі. Такий підхід унеможливлює встановлення місця 

перебування респондентів у групових інтерв’ю.  

Із впевненістю можна стверджувати, що всі опубліковані усні джерела 

пройшли літературну обробку та редагування. Особливо це стосується групових 

інтерв’ю, які подані у вигляді узагальненої інформації про декілька населених 

пунктів. Окрім того, у всіх інтерв’ю у кінці подається інформація з книги 
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Сємашків, а також дані з господарських переписів Другої РП про кількість 

обійсть.  

Загалом зібрані І. Пущуком спогади з історії Волинської трагедії є 

найбільшим українським масивом джерел такого типу. Польові дослідження 

проводилися з середини 1990-х рр. і до сьогодні. Ідейним натхненником 

створення цього масиву документів був академік Я. Ісаєвич. Доступ до 

оригіналів цих усних джерел є закритим через позицію І. Пущука. Ситуація 

довкола зберігання оригінальних записів цієї колекції спогадів є незрозумілою. 

Складається враження, що частина цих джерел з невідомих причин була 

передана до Канади, а подальша їхня доля є невідомою.  

Ще одна приватна колекція усних джерел з історії Волинської трагедія була 

зібрана та опублікована Іваном Ольховським у його праці «Кривав Волинь» [82]. 

Автор не приховує, що праця постала з метою «розвінчати антиукраїнське 

трактування трагічних подій періоду Другої світової війни на Волині у 

двотомній книзі Владислава і Єви Сємашків «Геноцид, вчинений українськими 

націоналістами над польським населенням Волині»» [82, с. 1 (обкладинка)]. Як у 

випадку з І. Пущуком, дослідник досить часто «перевіряв» інформацію з книги 

Сємашків, яка стосувалася Любомльського району Волинської області.  

Польові дослідження зі збору усних спогадів про Волинську трагедію 

проводилися І. Ольховським у 2004–2006 рр. та охоплювали 125 населених 

пунктів цього району. Про кількісні параметри зібраної І. Ольховським  колекції 

спогадів судити досить важко, оскільки частину з них взято з газет і журналів, а 

також з інших публікацій.  

Зібрані І. Ольховським усні спогади доречно розділити на індивідуальні та 

групові. Індивідуальні спогади опубліковано у двох варіаціях. В першій 

подаються лише імена респондентів, у другій – до імен додано дату та місце 

народження [82, с. 232–235]. Частина інтерв’ю опублікована у вигляді 

розповідей, решта – просто використані в тексті як джерела. Деякі свідчення є 

листами, які були надіслані І. Ольховському свідками тих подій з різних регіонів 

України та навіть Російської Федерації. Групові інтерв’ю просто згадуються як 
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джерела, відсутні транскрипти таких спогадів. Полеміка з працею Сємашків є 

наскрізним елементом у цій праці. Про місце та умови зберігання цієї колекції 

спогадів у праці не йдеться.  

Загалом українські дослідники розпочали збирати усні спогади про історію 

Волинської трагедії у 1990-х рр. Першопроходцем у цій справі був Я. Царук, 

який розпочав свої дослідження ще в 1990 р. Згодом аналогічним збором 

спогадів зайнялися І. Пущук та І. Ольховський. Усі зібрані джерела початково 

зберігалися в приватних архівах, адже офіційні державні інституції фактично не 

були залучені до системного збору спогадів про Волинську трагедію. На 

сьогодні, лише Я. Царук передав зібрані ним спогади до Державного архіву 

Волинської області, де вони у вільному доступі зберігаються дотепер. Значна 

частина зібраних свідчень, хоча і в обмеженому вигляді, все ж таки була 

опублікована вище переліченими дослідниками у їхніх працях.  

 

Активне зацікавлення збором усних спогадів про події українсько-

польського міжнаціонального конфлікту на Волині в 1943–1944 рр. відбулося 

приблизно через півстоліття. Вперше ідея опитування свідків тих подій виникла 

в 1984 р. у Польщі. Вона з’явилася в середовищі колишніх вояків 27-ї 

Волинської дивізії піхоти АК у зв’язку із звинуваченнями на їхню адресу у 

масових вбивствах українського населення. 

Станом на сьогодні польські дослідники, офіційні інституції та неурядові 

громадські організації зібрали декілька тисяч різноманітних свідчень про події 

на Волині. Серед найбільших масивів джерел слід виділити приватний архів 

Сємашків (щонайменше 550–600 свідчень), Архів Головної комісії дослідження 

злочинів проти польського народу – Інституту національної пам’яті (близько 500 

спогадів і протоколів допитів); Східний архів Центру «Карта» (близько 200 

інтерв’ю), відділ рукописів Центральної військової бібліотеки у Варшаві (14 

власних спогадів та колекція із 48 спогадів Ю. Туровського); Товариство 

вшанування пам’яті поляків замордованих на Волині в Замості (близько 200 

спогадів), Товариство вшанування пам’яті жертв українських націоналістів у 



96 
 

Вроцлаві (21 спогад), Товариство вояків 27-ї Волинської дивізії піхоти АК у 

Варшаві (22 спогади та 131 анкета), Товариство «Панорама культур – Театр НН» 

(близько 150 інтерв’ю). Окрім цього існує ще близько десятка більш дрібних 

приватних колекцій спогадів польських очевидців.  

На основі колекції спогадів Я. Царука можна стверджувати, що процес 

збору усних спогадів цим дослідником розпочався незалежно та проходив 

паралельно з аналогічною працею польських колег. Найбільша колекція спогадів 

українських очевидців про Волинську трагедію була зібрана саме І. Пущуком, 

який розпочав свої дослідження в середині 1990-х рр. Першопочатково, зібрані 

спогади зберігалися в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України. Однак подальша їхня доля є загадковою. На основі отриманої від нього 

інформації можна стверджувати, що цей масив джерел налічує близько семи 

тисяч спогадів. Серед них близько двох тисяч зафіксовано на аудіоносіях, решта 

– записані від руки.  

Ознайомившись із зібраними польськими та українськими дослідниками 

спогадами про Волинську трагедію, можна запропонувати наступну їхню 

типологію на основі різноманітних критеріїв:  

1. в залежності від способу фіксації – протокольно записані від руки та 

зафіксовані на аудіо та відеоносіях; 

2. за особою чи організацією, що проводить польове дослідження – зібрані 

представниками офіційних установ або приватними особами; 

3. за особою респондента – спогади учасників, очевидців подій та спогади 

їхніх нащадків, а також спогади зацікавлених осіб; 

4. за місцем зберігання – спогади, що зберігаються в архівних фондах 

офіційних установ та спогади із приватних колекцій та зборів неурядових 

громадських організацій; 

5. за методикою подальшого опрацювання – транскрибовані та 

нетранскрибовані; 

6. за кількістю респондентів – індивідуальні та групові; 

7. за типом інтерв’ювання – проблемні та автобіографічні; 
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8. за кількістю разів опитування однієї і тієї особи (групи осіб) – одноразові 

та багаторазові.  

Загалом зібрані польськими та українськими дослідниками спогади про 

Волинську трагедію не є класичними усноісторичними джерелами. По-перше, 

метод усної історії передбачає фіксацію на аудіо- або відеоносіях отриманої 

інформації. В цьому випадку переважна більшість спогадів була записані від 

руки дослідниками або навіть респондентами, оскільки технічні можливості 

науковців у той період були досить обмеженими. По-друге, при зборі спогадів 

дослідники не завжди дотримувались всіх вимог до проведення польових 

досліджень методом усної історії. Поширеними були практики збору спогадів 

шляхом надсилання листів або навіть анкетування. Трапляються респонденти, 

яких опитували більше десятка разів. Безсумнівно, такі недоліки погіршують 

якісні характеристики усних джерел.  
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РОЗДІЛ ІІІ. Документальні джерела українсько-польських взаємин на 

Волині періоду Другої світової війни: спроба репрезентації 

Хоча основна увага в цьому дослідженні приділяється усноісторичним 

джерелам, насамперед спогадам тогочасних мешканців Волині, однак 

документальні джерела становлять не менш важливу частину джерелознавчого 

аналізу. Особливо це стосується верифікації усних джерел на основі архівних 

документів, про що йтиметься далі. Про таку потребу суміщення і співставлення 

«усної» та «письмової» історії писав італійський дослідник А. Портеллі [221, с. 

64]. 

 

3.1. Документальні джерела з державних архівосховищ України 

Розвиток архівної справи в незалежній Україні надав можливість 

дослідникам ознайомитися з раніше недоступними масивами джерел, до яких 

належать документи різноманітного походження з історії ОУН і УПА. Автори 

підручника «Архівознавство» зазначають, що доступ до цих документів 

потребує «розроблення теоретико-методологічних і практичних проблем, 

пов'язаних з осмисленням історичного досвіду, удосконаленням підходів до 

відбору, експертизи цінності документів, їхньої класифікації, описування ...» 

[100, с. 8]. 

Слід зазначити, що архівні джерела з історії українсько-польських відносин 

на Волині переважно розглядалися дослідниками в загальному контексті джерел 

з історії українського націоналістичного підпілля в роки Другої світової війни. 

Джерелознавчі студії з історії українського визвольного руху 1930-х – 1940-х рр. 

у той чи інший спосіб розроблялися багатьма українськими істориками 

(Г. Папакін [136; 137; 198, с. 103–116; 199, с. 7–19; 200, с. 154–171], П. Кагуй 

[179, с. 8–9], В. Ковальчук [186, с. 73–82], Д. Вєдєнєєв [103], І. Марчук [191, с. 

148–150], С. Кокін [116], О. Здіорук [112], А. Кентій [183, с. 17–21] та інші).  

Серед найбільш вдалих схем класифікації джерел українського підпілля слід 

виділити доробок В. Ковальчука та Г. Папакіна. В. Ковальчук написав 

джерелознавче дисертаційне дослідження з історії діяльності націоналістичного 

підпілля на Волині [229] та подав власну класифікацію [186, с. 73–82]. Дослідник 
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пропонує поділити комплекс документів ОУН(б) і Запілля УПА на північно-

західних українських землях (далі – ПЗУЗ) на розпорядчі, звітні, 

внутрішньогалузеві та на окрему групу агітаційно-пропагандивних матеріалів і 

ділового листування [186, с. 76]. До групи розпорядчих документів дослідник 

відносить інструкції, формуляри, накази, розпорядження, повідомлення та 

призначення. Усі ці документи об’єднує наявність чітко визначеної наказової 

частини. Група звітних документів на снові цільового призначення для вищих 

рівнів керівництва ОУН і УПА. Особливістю цих документів є те, що вони 

виходили з певною періодичністю та мали обмежені географічні рамки. До цієї 

групи належать інформації, вістки, повідомлення, огляди подій, відомості, 

відомості з терену та інші. До групи внутрішньогалузевих документів 

В. Ковальчук відніс протоколи, реферати, прохання, зведені відомості, плани 

заготівель, норми видачі, посвідки та інші. Окрему групу складають агітаційно-

пропагандистські документи – вишколи, програми відзначення свят, реферати, 

тексти промов, листівки, брошури. Всього дослідник виділив 35 різновидів 

документів з діяльності ОУН і УПА.  

Основними недоліками запропонованої В. Ковальчуком схеми, на думку 

Г. Папакіна, є «регіональна та часова обмеженість» та «нехтування 

документальними масивами, створеними радянською, німецькою та польською 

сторонами» [121, с. 40]. У своїй монографії «Українські визвольні змагання 

1939–1956: джерельний контент» Г. Папакін пропонує власну схему класифікації 

джерел і пам’яток Українського руху Опору [121, с. 104–113]. Ця схема є досить 

розгалуженою і передбачає наступні критерії відбору, а саме: 

Категорія – критерієм служить походження документа (повстанське або з 

протиборчої сторони); 

Підкатегорія – критерієм служить теперішнє місцезнаходження 

документа; 

Вид, група, підгрупа – критерієм служить авторство та тематичний зміст. 

Таким чином, на думку дисертанта, запропонована Г. Папакіним схема є 

на сьогодні найбільш всеохопною та вичерпною та передбачає найбільшу 
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кількість критеріїв відбору. Однак застосувати її повною мірою стосовно джерел 

Волинської трагедії складно, оскільки вона стосується всього масиву документів 

ОУН і УПА. Джерелознавчий аспект цієї проблематики потребує власної 

класифікації і більш детального аналізу. Це зумовлено насамперед тим, що 

Волинська трагедія виокремилася у самостійний напрям досліджень 

міжнаціональних взаємин із загальної історії українського й польського 

націоналістичного підпілля у роки Другої світової війни.  

Аналіз джерел з історії Волинської трагедії переважно розглядається не в 

цілому, а в контексті найбільш актуальних тем, як от: виявлення кількості жертв 

з обох сторін, пошук витоків міжетнічного конфлікту, використання тих чи 

інших термінів при аналізі досліджуваних подій. У зв’язку з цим спробуємо 

проаналізувати наявні архівні документи польсько-українських взаємин 1943–

1944 рр. на Волині, беручи до уваги попередні напрацювання вітчизняних 

істориків, насамперед схему класифікації джерел українського підпілля, 

запропоновану Г. Папакіним.  

Помічними у подальшому вивченні масиву джерел можуть стати анотовані 

покажчики фондів з історії УПА [136; 137], створені під час діяльності Урядової 

комісії з вивчення діяльності ОУН та УПА. Найбільш предметний масив джерел 

українських та польських архівів, дотичних до Волинської трагедії, окреслений в 

спільному путівнику Генеральної дирекції державних архівів Польщі і 

Державного комітету архівів України (2003) [67]. Станом на сьогодні, перший 

том цього путівника є найбільш масштабним джерелознавчим дослідженням 

Волинської трагедії. Однак самі укладачі зазначають, що метою підготовки 

цього путівника є якнайповніше представлення польських та українських 

архівних джерел, тому трапляються фонди, які хронологічно та регіонально (а 

подекуди й тематично) виходять за зазначені у назві рамки [67, с. ХХ]. У процесі 

підготовки цього видання було залучено 50 польських інституцій, серед них 32 

державних архіви. 20 польських інституцій повідомили про наявність матеріалів 

і представили свої описи, 22 установи надали інформацію про відсутність 

документів з цієї тематики. З української сторони пошуки проводилися у 
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центральних архівах Києва та Львова та в п’яти архівах західних областей. 

Документи з історії Волинської трагедії було виявлено у двох центральних 

архівах та трьох обласних [67, с. ХХ].  

Однак поява цього путівника отримала не лише схвальні відгуки, але й 

певні зауваги. Так В. В’ятрович у своїй рецензії на це видання [169, с. 188–191] 

критично висловлювався про спільну працю польських та українських архівістів. 

Серед головних недоліків автор рецензії виділив диспропорцію між кількістю 

матеріалів з обох сторін, залучення українськими науковцями малої кількості 

наукових установ, як доповнення до архівних, обмежені географічні рамки, в 

зв’язку з тим, що не було представлено Холмщину, Грубешівщину і Надсяння та 

багато інших.  

В основу подальшого аналізу джерел з українсько-польських відносин в 

1943–1944 рр. покладено регіональний, хронологічний і тематичний принципи, 

які дадуть змогу чіткіше окреслити необхідне коло джерел. Отож з цілого масиву 

архівних джерел беремо до уваги тільки ті, які пов’язані з Волинським 

воєводством міжвоєнної Польщі, зокрема, походять з території сучасної 

Волинської та Рівненської областей, а також Кременецького, Ланівецького і 

Шумського районів Тернопільської області. Також враховано документи, що 

обмежені наявністю інформації про відносини між українцями та поляками та 

походять з 1942–1944 рр., коли, відповідно, фіксуються перші і останні випадки 

українсько-польського протистояння. Важливою ознакою для аналізу є 

походження документа – українське, радянське, польське чи німецьке 

(відповідає категорії у схемі Г. Папакіна).  

Застосувавши географічний і хронологічний критерії до запропонованих 

архівних фондів українсько-польського путівника, зможемо виключити архівні 

фонди з українськими, радянськими, польськими та німецькими документами, 

що походять з Галичини, Закерзоння, Житомирщини та прилеглих до Волині 

районів Білорусі. Це є відхиленням від авторської схеми Г. Папакіна, який 

критикував подібні географічні та хронологічні рамки, проте такі обмеження 

необхідні для предметного аналізу джерел з історії власне Волинської трагедії.  
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Документи українського підпілля з цієї проблематики в переважній 

більшості зосереджені в трьох державних архівах України, а саме: в ЦДАВО 

України (фф. 3833, 3838, 3967), Державному архіві Рівненської області (ф. Р-30), 

у Державному архіві Волинської області (ф. Р-1021) [111]. Окремі автентичні 

документи українського підпілля [28, арк. 7–9, 45, 65–67] з цієї тематики можна 

віднайти у фондах ЦДАГО України.  

Радянські джерела Волинської трагедії переважно представлені в ЦДАГО 

України, зокрема у ф. 1 (оп. 22, 23, 70), а також фф. 62, 64, 73; у Державному 

архіві Волинської області (фф. П-1, Р-164, 4666). Перспективним видається 

напрям пошуків дотичних джерел радянського походження у фондах Галузевого 

архіву СБУ.  

Документи німецького та польського походження, на відміну від 

українських і радянських, представлені значно менше. Так німецькі документи 

представлені двома фондами в ЦДАВО України (4328, КМФ-8) та одним фондом 

в Держархіві Рівненської області (Р-221). Стосовно документів польського 

підпілля на Волині, то вони не представлені окремими фондами в жодному 

державному архіві України та спорадично трапляються поміж документів 

радянського та повстанського походження [3, арк. 1].  

Представлені вище фонди з українськими, радянськими, німецькими та 

польськими документами з історії Волинської трагедії є дуже великими, але 

лише частина справ, що містяться в них, може слугувати джерелом у 

дослідженні проблематики Волинської трагедії. Однак, застосувавши 

тематичний критерій до цього масиву джерел, можемо виокремити окремі 

справи з фондів, що стосуються українсько-польських відносин, з-поміж 

значного документального масиву, що не стосується цієї проблематики. 

Тематичний критерій доречно розглядати в кількісному та якісному аспектах, а 

саме: кількість справ, що містять інформацію про українсько-польські 

відносини, та обсяг потрібної інформації, що міститься у справі. Водночас, 

аналізуючи цей масив джерел, потрібно пам’ятати про хронологічний і 

географічний критерій.  
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Спробуємо накласти тематичний критерій на архівні фонди з 

автентичними документами українського підпілля щодо Волинської трагедії у 

ЦДАВО України та Державних архівах Волинської та Рівненської областей. У 

ЦДАВО України в ф. 3833, «Крайовий провід ОУН на західноукраїнських 

землях», зберігаються 437 справ в 3-х описах [67, с. 235], серед них в 1-му описі 

інформацію про українсько-польські відносини містять 22 справи, це справи 91, 

92, 110, 112, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 128–130, 138, 184, 189, 215, 234, 245 

містять по декілька дотичних документів, а справи 127 і 191 містять по одному 

документу; в 2-му описі – 7 справ, зокрема справи 1–3, 7, 21, 22, 37, які містять 

по декілька документів, в 3-му описі необхідну інформацію містять справи 7 і 8 з 

декількома документами. У ф. 3838, «З’єднання північних груп Української 

повстанської армії «УПА-Північ»» (ЦДАВО України) налічується 145 справ в 

одному описі [67, с. 240], серед яких українсько-польські відносини представлені 

у 19 справах. Серед них у справах 1, 6, 12, 40, 55, 60, 79, 83 міститься по одному 

документу, а в справах 3, 3а, 32, 35, 49, 56, 58, 59, 73, 91 і 95 – по декілька 

документів. Фонд 3967 «Комендант військового округу «Іскра» УПА» містить 52 

справи в одному описі [67, с. 242], серед них з проблематики Волинської трагедії 

чотири справи, з них справа 7 містить лише одну згадку, а справи 10, 12, 27 – по 

декілька. Загалом фонди ЦДАВО України містять близько 54 справ з історії 

українсько-польських відносин на Волині 1943–1944 рр.  

У Державному архіві Рівненської області, в якому документи українського 

підпілля представлені у фонді Р-30 «Колекція матеріалів ОУН-УПА, що діяли на 

території Рівненської області», зберігається 156 справ у трьох описах [67, с. 260]. 

Серед них 15 справ містять джерела з Волинської трагедії (в описі 1 – справа 21 з 

декількома документами, в описі 2 – справи 22 і 35 містять по одному 

документу, решта справ – 15, 16, 29, 32–34, 37–39, 41, 65, 88 – по декілька). У 

Державному архіві Волинської області у фонді Р-1021 (Волинський провід ОУН) 

зберігається всього сім справ з документами ОУН і УПА, серед яких лишень 

один документ із справи 6 стосується історії Волинської трагедії [33, арк. 39, 49]. 
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Щодо видів документів, які містяться в цих справах, то за поодинокими 

винятками, це переважно звітні документи, що направлялися від низових 

структур українського підпілля до керівництва УПА-Північ. Такі види 

документів, характеризуються, насамперед, за хронологічною ознакою – вони 

видавалися з певною періодичністю (денні, тижневі, місячні) під заголовками: 

суспільно-політичний огляд, суспільно-політичний звіт, суспільний огляд, вістки, 

вісті з терену, політичний або військовий звіт, інформації, опис боїв, щоденник 

діяльності, повідомлення, донесення. Оскільки ці документи є трофейними, то 

про будь-яку повноту представлення ними загальної картини перебігу 

українсько-польського протистояння, не може бути й мови.  

Тематичний критерій дає змогу відсіяти серед масиву документів 

українського підпілля наступні групи документів, а саме: ідеологічні документи 

націоналістичного підпілля (за винятком згадки про поляків у контексті 

ставлення до нацменшин в постанові ІІІ Надзвичайного Великого Збору ОУН 

[12, арк. 6зв., 49]); директивно-нормативні документи, винятком серед яких є 

три накази щодо проведення антипольських акцій [15, арк. 1–2; 17, арк. 152; 21, 

арк. 18]; організаційно-розпорядчі документи; документи господарської 

діяльності, серед яких однак натрапляємо на інформацію, що під час проведення 

антипольської акції в колонії Сіраківці було витрачено 104 набої [18, арк. 7]; 

вишкільні та освітні матеріали; агітаційно-пропагандистські, оповіщувальні 

матеріали.  

Беручи до уваги радянські документи, дотичні українсько-польських 

відносин 1943–1944 рр., слід зазначити, що подібно до документів українського 

підпілля, вони представлені звітними документами вищому партійному 

керівництву або звітами діяльності червоних партизан. Однак на відміну від 

документів ОУН і УПА, які компактно зберігаються у трьох фондах ЦДАВО 

України і в Державних архівах Рівненської і Волинської областей, радянські 

документи з Волинської трагедії представлені досить фрагментарно, а згадки про 

українсько-польські взаємини трапляються досить рідко. Варто наголосити, що 
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лише ф. 1 «Центральний комітет комуністичної партії України» ЦДАГО України 

містить величезну кількість документів – понад 160 тис. справ.  

Пошуки джерел в ЦДАГО України безумовно мають потенціал для 

розширення джерельної бази. Серед напрацювань автора, на які можна 

застосувати тематичний критерій станом на сьогодні, можна виділити наступне: 

опосередковані згадки чи окремі документи про українсько-польські взаємини 

трапляються у ф. 1 «Центральний комітет комуністичної партії України»: опис 

22 – справи 49, 61, 75, 507, опис 23 – справи 527, 530, 534, 892, 915, 927, 931, 

опис 70 – справи 899, 901, 990. Пролити світло на перебіг українсько-польського 

протистояння могли би документи діяльності радянських партизанів та території 

Рівненської та Волинської областей, однак вони пройшли жорстку цезуру та не 

містять інформації, що нас цікавить. Яскравим прикладом такої цензури є звіт 

діяльності червоних партизанів Волинської області. До нас дійшло два таких 

документи. Первинний звіт діяльності червоних партизанів на Волині містив 

більше 500 сторінок і величезну колекцію фотографій учасників [25]. У 

наступній справі [26] міститься розгромна критика представленого звіту з 

Волинської області з вимогою переписати звіт відповідно до загальноприйнятих 

норм для документів такого типу, що й було виконано. Так до нас дійшов ще 

один звіт про діяльність партизанів у Волинській області, який кардинально 

відрізняється від попереднього [25]. Подібні зауваги відносяться і до комплексу 

джерел особового характеру, які містяться в Галузевому архіві СБУ.  

Важлива інформація стосовно українсько-польського конфлікту міститься 

в документах низових підрозділів НДК (Надзвичайна державна комісія зі 

встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та 

їхніх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським 

організаціям, державним підприємствам СРСР). Так у Державному архіві 

Рівненської області справи 3 і 4 першого опису з фонду Р-534 «Колекція 

матеріалів учасників історичних подій на Рівненщині 1917–1990» містять акти та 

висновки сільських та районних НДК, а також протоколи допитів свідків, в яких 

ідеться про українсько-польський конфлікт. Аналогічна інформація з 
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Державного архіву Волинської області міститься у третьому описі фонду Р-164 

«Волинська обласна комісія з обліку збитків нанесених німецько-фашистськими 

загарбниками народному господарству та населенню». У 3, 4, 7, 8, 11 та 18 

справах міститься поодинока інформація про жертви українсько-польського 

конфлікту на Волині. На їхньому фоні особливо виділяється справа 38 (Акти 

обліку збитків та вбивств по Ратнівському, Турійському, Горохівському, 

Ківерцівському, Цуманському, Маневицькому, Порицькому районах). В ній 

містяться велика кількість списків вбитих українців і поляків під час німецької 

окупації, в яких вказано прізвища, імена та по батькові загиблих, їхню 

національність, дати народження і смерті (якщо вони відомі), а також дуже 

важлива інформація про те, хто скоїв ці злочини – «банди УПА» або «польські 

націоналісти». Використання цієї справи є особливо важливим для встановлення 

поіменних списків жертв.  

Радянські документи з історії Волинської трагедії поодиноко трапляються і 

в інших сховищах Державного архіву Волинської області. Зокрема, у фонді П-1 

«Волинський обласний комітет Комуністичної партії України» в першому описі 

зберігається справа 312, яка містить «Алфавітний список населених пунктів 

Волинської області, знищених в роки Великої вітчизняної війни німецько-

фашистськими загарбниками та бандами буржуазних націоналістів», у ній 

наявна інформація також про села, знищені польськими націоналістами. У 

другому описі цього фонду зберігається справа 8, в якій містяться документи про 

політично-моральний стан польського населення Волинської області.  

Звітна документація також переважає у джерелах німецького та польського 

походження. Німецькі документи представлені окремими фондами в ЦДАВО 

України (ф. 4327; КМФ-8) і Державному архіві Рівненської області (ф. Р-22). 

Основними видами документів, що висвітлюють українсько-польські відносини 

на Волині, є донесення сільських управ до районних, однак такі документи 

наявні лише у двох справах [41; 42] з 370-ти. Документи польського підпілля 

можна знайти, працюючи в ЦДАГО України з документами українського, 

радянського та німецького походження, наприклад у ф. 1 «ЦК компартії 
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України» [23, арк. 111]. Так само вони перебувають у складі окремих фондів 

Державного архіву Волинської області. Так, у фонді П-1 «Волинський обласний 

комітет Комуністичної партії України» у справі 8 другого опису зберігається 

переклад звернення польського підпілля до свого народу на Волині.  

На сьогодні істориками та архівістами була проведена робота з публікації 

джерел з історії України періоду Другої світової війни, які в той чи інший спосіб 

торкаються проблематики Волинської трагедії. Перш за все слід згадати 

багатотомну серію «Літопис УПА» видання якої було започатковане 1976 р. 

об’єднаннями вояків УПА в США та Канаді. З 1995 р. в Україні низка наукових 

інституцій та архівів розпочали видання нової серії «Літопису УПА». У другому 

томі цієї серії опубліковано документи з історії Волині та Полісся періоду 

німецької окупації [70]. Слід зазначити, що представлені документи лишень 

побічно торкаються проблематики українсько-польських взаємин на Волині. Це 

зумовлено насамперед тим, що упорядники зробили акцент на розпорядчій 

документації, натомість українсько-польські взаємини найкраще представлені у 

звітних документах. Так, наприклад, про знищення польських колоній йдеться у 

розділі «Звіти відділів та підрозділів» [70, с. 171–182].  

Професор Сорбонського університету Володимир Косик зібрав та 

упорядкував чотири томи німецьких архівних матеріалів про Україну в Другій 

світовій війні. У третьому томі опубліковано німецькі документи за 1943 р. [93] 

У цій книзі також можна натрапити на фрагменти, які стосуються Волинської 

трагедії. Так у протоколі наради у Генерального комісара Волині та Поділля 

йдеться про те, українські націоналісти створюють багато труднощів: 

«жорстокість банд, особливо щодо поляків, частково пов’язана з радянськими 

бандами» [93, с. 221–223]. На ненависть українців до поляків вказав окружний 

комісар Луцька Ліндер [93, с. 221–223]. Так само декілька документів з історії 

Волинської трагедії містяться у четвертому томі. Зокрема, це копія розміщення 

«банд» та телеграма про радянських, польських та українських партизанів на 

Волині [94, с. 16–18, 29–30]. У ній йдеться про те, «українські банди» 

протистоять «польським бандам» і поселенням та навпаки, а також про те, що 
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можливими є локальні дії польських і радянських партизанів проти українців. 

Загалом документи про українсько-польський конфлікт у цьому видання 

трапляються досить рідко.  

Виданню джерел Волинської трагедії присвячений розділ у колективній 

праці «Волинь і Холмщина 1938–1947 рр.» під редакцією Я. Ісаєвича [68, с. 401–

546]. Як зазначено у книзі, добірка документів не є самодостатньою, однак вона 

покликана дати загальне відображення акцій терору проти цивільного населення. 

Географія опублікованих документів виходить за межі Волині, оскільки її автори 

запропонували та обстоювали термін «Холмсько-волинська трагедія». Серед 

масиву представлених документів особливу цінність мають ті, що зберігаються в 

архіві Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича [68, с. 410–429, 431–435] та 

із Галузевого архіву СБУ [68, с. 402–403]. 

Масштабна археографічна робота була проведена Центром дослідження 

визвольного руху у Львові. На сайті цього центру представлений електронний 

архів з діяльності ОУН і УПА, в якому також представлені документи, що 

висвітлюють історію Волинської трагедії [235]. Як і в попередніх виданнях, 

документи з історії українсько-польських взаємин представлені в загальному 

масиві джерел в розділах «Група УПА «Північ»» [236] та «Крайовий провід 

Північно-західних українських земель ОУН(б)» [237]. Окрім цього працівниками 

центру було створено джерельне видання «Польсько-українські стосунки в 

1942–1947 роках» [77]. У цій книзі опубліковано документи з історії українсько-

польських взаємин протягом 1940-х рр. з території Закерзоння, Галичини та 

Волині. Цікаво, що кількість документів з Волині значно менша ніж з інших 

регіонів українсько-польського прикордоння. Представлено кілька важливих 

документів з фондів Галузевого архіву СБУ, а також загальнодоступні 

документи ЦДАВО України та Держархіву Рівненської області.  

Плідна археографічна співпраця між архівними установами спецслужб 

України та Польщі втілилася у серії «Польща та Україна в 30–40-х рр. ХХ ст. 

Невідомі документи спеціальних служб» [233]. До видання цієї серії долучилась 

СБУ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 
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Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі та Інститут національної 

пам’яті – Головна комісія з розслідування злочинів проти польського народу. 

Четвертий том серії, який складається з двох книг, присвячений трагічним 

подіям на Волині та Східній Галичині [80; 81]. Другий розділ цього тому 

присвячений Волинській трагедії. У ньому представлено 75 документів 

радянських і польських комуністичних спецслужб. Насамперед, це спогади 

учасників конфлікту, витяги з протоколів допитів і обвинувальні вироки діячів 

польського та українського націоналістичного підпілля.  

Вагомий внесок в публікацію джерел з історії ОУН і УПА був зроблений 

колективом дослідників Інституту історії України. Зусиллями працівників цієї 

установи було видано низку археографічних праць з історії українського 

підпілля періоду Другої світової війни [73]. Збірник документів за 1943 р. є 

найбільш дотичним до проблематики Волинської трагедії [74]. Представлені 

документи стосується перш за все протистояння українських націоналістів з 

німецькими окупаційними силами та червоними партизанами, дещо в меншій 

мірі з поляками. Зрозуміло, що серед опублікованого масиву документів лише 

частина стосується Волинської трагедії. Це, наприклад, звіт Волинського 

окружного проводу ОУН (С. Бандери) про бойові дії проти німців і поляків [74, 

с. 340]. Надзвичайно цінними в цьому виданні є раніше маловживані документи 

з Федерального військового архіву у Фрайбурзі та з Федерального архіву в 

Берліні. 

Загалом українські дослідники у співпраці зі своїми польськими та 

німецькими колегами провели масштабну роботу з публікації джерел з історії 

українського та польського націоналістичного підпілля. Однак велика кількість 

документальних джерел і надалі знаходяться в архівних фондах та потребують 

подальшого аналізу та систематизації.  
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3.2. Документи Армії Крайової та Делегатури уряду в державних 

архівах Польщі  

Дещо складніша ситуація із польськими документами, які представлені у 

спільному путівнику [67, с. 7–209]. Поверхневий аналіз змісту цього видання 

складає враження, що польських джерел набагато більше, а їхні описи займають 

201 сторінку із 288. Однак воно є оманливим, оскільки більш детальний аналіз 

наданої інформації вказує на те, що польські дослідники вважають архівними 

джерелами не лише документи періоду Другої світової війни та повоєнних років, 

але й величезну кількість різноманітних спогадів 1990-х – початку 2000-х рр.  

На думку автора, представлені матеріали, створені через півстоліття від 

досліджуваних подій, не можна вважати повноцінними документальними 

джерелами. Їх слід трактувати як усні джерела з історії Волинської трагедії. На 

важливості такого критичного підходу наголошують архівознавці: важливими є 

не лише кількісні параметри архівних джерел, але і якісні [100, с. 8]. 

Однак ставлення до усних джерел в сучасній західній історіографії є доволі 

неоднозначним, про що йшлося у першому розділі цього дослідження. У зв’язку 

з цим польські дослідники намагаються подати ці спогади як документальні 

архівні джерела, особливо плідно в цьому напрямку працює Інститут 

національної пам’яті Польщі. Тому для подальшого аналізу будемо брати лише 

ті архівні джерела, які ми визначаємл як автентичні. Тобто такі, які відносяться 

до періоду 1940-х рр. і були створені структурами польського підпілля або 

ворожими до нього силами та походять з території колишнього Волинського 

воєводства Другої Речі Посполитої.  

Загалом автентичні документи польського підпілля переважно 

зберігаються у сховищах Архіву нових актів у Варшаві. Це фонди 1325 

(Делегатура польського уряду) та 1326 (Армія Крайова). Лише незначна частина 

документів з цих фондів стосується подій на Волині. Так у фонді 1326 (Армія 

Крайова) знаходиться справа 203/XV/42, в якій містяться звітні документи 

польського підпілля, а саме: випадки на Волині у Володимирському повіті, 

інформація про Т. Боровця, політичне і військове становище Східної 
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Малопольщі у світлі останніх подій, інформації про волинські різанини у 

Дубенському, Горохівському, Луцькому та Володимирському повітах [50].  

Фонд 1325 (Делегатура польського уряду) містить найбільшу кількість 

інформації про українсько-польський конфлікт, як за кількісною ознакою, так і 

за змістовністю. Документи з цієї тематики містяться у наступних справах: 

202/ІІ/22, 202/ІІ/50, 202/ІІ/51, 202/ІІІ/121, 202/ІІІ/127, 202/ІІІ/131, 202/ІІІ/198, 

202/ІІІ/199, 202/ІІІ/200. Як і у випадку з документами українського підпілля, тут 

також переважають звітні документи, а саме: депеші, операційні та ситуативні 

звіти, теренові огляди, звітні рапорти та інші. Слід зазначити, що документи з 

цього фонду найбільше використані у праці з підрахунку кількості жертв 

В. і Є. Сємашків [99, с. 1310].  

Окремі документи з історії Волинської трагедії в Архіві нових актів 

містяться у фондах 503 (Посольство Речі Посполитої в Лондоні) та 527 

(Районний уповноважений уряду Речі Посполитої до справ евакуації поляків з 

УРСР).  

Вважаємо за потрібне визнати, що джерела з польських архівів 

опрацьовані нами фрагментарно через низку об’єктивних причин. Однак 

більшість автентичних джерел польського підпілля з Волині все ж було взято до 

уваги. Подальший аналіз архівних джерел спиратиметься на напрацювання 

Сємашків та на путівник по польських і українських архівних джерелах.  

Як зазначається у путівнику, ще один масив документів з історії 

Волинської трагедії зберігається в Центральному військовому архіві Варшави. 

Так у фонді VIII.811.1 «Колекція Архівної військової комісії» справи 16, 18 і 28 

містять звіти першому секретарю ЦК Компартії України Хрущову про масові 

вбивства поляків українськими націоналістами. У фонді ІІ.52 «Відділ 6 штабу 

Головного керівництва» справи 72, 391, 501 містять поодинокі документи про 

таємні контакти польського й українського підпілля, масові вбивства поляків. 

Також у цьому архіві зберігається свідчення капітана Юзефа Куницького про 

напади УПА на Волині й Поліссі, що містяться у 2 і 3 справах фонду ІІ.42 

«Інвентар актів Руху Опору». 
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Окремі автентичні документи українсько-польського конфлікту на Волині 

зберігаються в Архіві Історичного військового інституту у Варшаві (два рапорти 

коменданта округу АК на Волині Казимира Бонбінського), в Архіві Фундації 

Карта у Варшаві (звіти розвідки АК, діяльність допоміжної поліції, творення 

польської самооборони) та поодиноко в інших державних архівах Польщі [67, с. 

287].  

 

Загалом джерела з історії Волинської трагедії 1943–1944 рр. займають 

незначну частину як серед автентичних документів діяльності польського та 

українського націоналістичного підпілля, так і серед документів радянського та 

німецького походження. Переважна більшість документів ОУН і УПА з цієї 

тематики зберігається у трьох фондах ЦДАВО України ( ф. 3833 «Крайовий 

провід ОУН на західноукраїнських землях», ф. 3838 «З’єднання північних груп 

Української повстанської армії «УПА-Північ»», ф. 3967 «Комендант військового 

округу «Іскра» УПА») та в одному фонді Державного архіву Рівненської області 

(ф. Р-30 «Колекція матеріалів ОУН-УПА, що діяли на території Рівненської 

області). У решті архівних сховищ документи українського підпілля з польською 

тематикою трапляються поодиноко, як наприклад, в Державному архіві 

Волинської області (ф. 1021 «Волинський провід ОУН»). 

Тогочасні документи польського підпілля переважно зберігаються в Архіві 

нових актів (Варшава) та в Центральному військовому архіві Варшави. В Архіві 

нових актів джерела з українсько-польського конфлікту найбільше представлені 

у двох фондах – ф. 1325 «Делегатура польського уряду» та ф. 1326 «Армія 

Крайова». У Центральному військовому архіві Варшави такі матеріали 

представлені в таких фондах: ф. VIII.811.1 «Колекція Архівної військової 

комісії», ф. ІІ.52 «Відділ 6 штабу Головного керівництва» справи». У решті 

фондів державних архівів Польщі документи польського підпілля представлені 

поодиноко. Такий висновок зроблено на основі інформації в «Путівнику по 

польських та українських архівних джерелах» і напрацювань В. і Є. Сємашків. 
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Щодо представленої у путівнику інформації про наявність архівних 

джерел у фондах Інституту національної пам’яті Польщі та його регіональних 

відділеннях, у зборах Східного Архіву Фундації Карта (Варшава) та в 

Центральному військовому архіві слід, передусім, наголосити на тому, що 

представлені у цих інституціях матеріали в переважній більшості є колекціями 

спогадів, які зібрані приблизно через півстоліття після українсько-польського 

конфлікту на Волині шляхом опитування свідків та учасників тих подій з 

польської сторони. На думку автора, такі матеріали не можна вважати архівними 

документальними джерелами з історії Волинської трагедії, навіть не заважаючи 

на те, що частина з них була опрацьована Головною комісією з переслідуванні 

злочинів проти польського народу при Інституті національної пам’яті Польщі, 

тобто була використана в прокурорському і судовому діловодстві наприкінці 

1990-х – на початку 2000-х рр. 

Від себе зазначимо, що власні пошуки джерел з історії Волинської трагедії 

у Державному архіві Львівської області також не увінчалися успіхом. У цьому 

архіві ми натрапили на єдину згадку, в якій йдеться про те, що поляки 

переконали радянську владу в тому, що всі українці є націоналістами та 

обійняли більшість посад в Шумському районі Тернопільської області, від 17 

червня 1944 р. [40, арк. 9].  

Документи українського та польського підпілля становлять абсолютну 

більшість джерельної бази Волинської трагедії в державних архівах України та 

Польщі, як у кількісному вираженні, так і в якісному. Для порівняння, серед 

опрацьованих фондів державних архівів України з Волинської трагедії 69 справ 

містять документи українського підпілля, радянські документи представлені у 14 

справах, німецькі – у 2 справах, а польські документи взагалі є поодинокими. 

Аналогічна ситуація з кількісними та якісними критеріями джерел Волинської 

трагедії спостерігається і в польських архівних сховищах. 

Стосовно насиченості перелічених справ інформацією про українсько-

польські взаємини, то слід зазначити, що справи, які містять документи з 

діяльності ОУН, УПА, АК, Делегатури уряду Речі Посполитої є надзвичайно 
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насиченими такою інформацією, в порівнянні з аналогічними справами з 

документами радянського чи німецького походження, де в переважній більшості 

міститься лише окремі дотичні документи.  

Щодо видової різноманітності джерел з історії Волинської трагедії, то, 

незалежно від походження документів, вони в абсолютній більшості належать до 

групи звітних документів, які передавалися від низових організацій (станиця, 

партизанський чи повстанський відділ, сільська управа) до вищих органів влади 

чи відповідних керівників, зверхників. Серед документів ОУН і УПА це 

суспільно-політичні огляди, суспільно-політичні звіти, суспільні огляди, вістки, 

вісті з терену, політичні або військові звіти, інформації, описи боїв, щоденники 

діяльності, повідомлення, донесення; серед радянських документів – це звіти з 

діяльності партизанських загонів, донесення (до ЦК КП/б/У, обкомів КП/б/У, 

начальника українського штабу партизанського руху), інформації, звітні 

доповіді; серед польських – це депеші, операційні та ситуативні звіти, теренові 

огляди, звітні рапорти, випадки, інформації, політичні та військові ситуації; 

серед німецьких – повідомлення, донесення до районних управ. Відтак саме звітні 

документи мають найбільший інформаційний потенціал і слугують основою 

досліджень з історії Волинської трагедії. Матеріали директивного, 

пропагандистського та інших спрямувань слугують лише як доповнення і 

представляють тло, на якому відбувалися події українсько-польського 

протистояння, відображені у звітній документації. Безсумнівно, подальші 

джерелознавчі дослідження Волинської трагедії в архівних сховищах є 

необхідними. Це сприятиме встановленню реальної картини джерельної бази, 

оскільки можуть бути віднайдені ще не виявлені документи. 
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Розділ IV. Верифікація усних джерел Волинської трагедії 

Особливості використання та достовірність усноісторичних джерел є 

важливими проблемами в дискусіях між українськими та польськими 

дослідниками міжнаціонального конфлікту на Волині в 1943–1944 рр. У 2003 р. 

це питання підняв у рецензії на книгу Сємашків «Геноцид поляків на Волині» 

академік Я. Ісаєвич. Зокрема він звернув увагу на те, що польські науковці не 

застосували прийнятої істориками класифікації джерел. Використані ними 

спогади, зібрані на основі методу усної історії, подаються як «документи», що не 

відповідає практиці означення цим поняттям архівних документів [177, с. 385–

386]. Також академік зазначив, що «розглядати опубліковані Сємашками 

джерела слід не окремо, а разом з проігнорованими ними» [177, с. 389]. Ці 

зауваги є слушними, адже з того часу дослідження з підрахунку кількості жертв, 

першопричин конфлікту, використання тих чи інших термінів на окреслення тих 

подій набули поширення. Основними історичними джерелами для написання 

цих праць були спогади польських та українських мешканців Волині. 

Інтерпретація тих подій є не тільки складною історичною темою, але й 

політичною, яка має значний вплив на відносини України та Польщі. У цих 

умовах верифікація цих джерел необхідною справою.  

Безумовно, слід розуміти, що представлене дослідження не може охопити 

всі місцевості, охоплені українсько-польським конфліктом. Найбільш 

придатними для верифікації усних джерел є ті населені пункти, в яких зібрано 

усні спогади як українських, так і польських очевидців, а також збереглися 

тогочасні архівні документи. Поряд з цим існують місцевості, для яких 

усноісторичні джерела є єдиними. Верифікувати такі спогади неможливо з 

огляду на брак інших типів джерел. Окрім того досить складно співставляти 

наявні усні джерела з архівними з огляду на те, що велика кількість перших 

зберігається у приватних колекціях, доступ до яких є ускладненим, а подекуди і 

взагалі неможливим. 
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4.1. Верифікація усних свідчень з історії пацифікації села і колонії Малин 

Дубнівського повіту 13 липня 1943 р 

Звернення уваги на село Малин Український та колонію Малин Чеський не 

є випадковим. Це зумовлено особливістю джерельної бази, яка дійшла до нас 

стосовно подій 13 липня 1943 р. Доречно зазначити, що збережені джерела є 

свого роду «ідеальним прикладом» репрезентативності. При дослідженні цих 

подій можна використати не лише польські та українські спогади, але й архівні 

документи українського та польського підпілля, радянських партизанів. На 

прикладі села і колонії Малин існує можливість доповнити ці джерела 

свідченнями тогочасних чеських мешканців. Як відомо, волинські чехи займали 

нейтральну позицію в міжнаціональному конфлікті 1943 р., на відміну від 

українців і поляків, які були протиборчими сторонами.  

Уперше Малин згадується в записі XV ст., однак найбільший розквіт 

поселення розпочинається в другій половині XIX ст., коли місцевий 

землевласник продав належні йому землі чеським переселенцям, які заснували 

окрему колонію. З тих пір поселення почали розрізняти в народі на Малин 

Український і Малин Чеський, хоча офіційно в Другій Речі Посполитій існували 

село й колонія Малин [128, с. 59; 161, с. 989]. Загалом, українці, чехи та поляки 

порівняно мирно співіснували на цій території від другої половини XIX ст. і аж 

до 1943 р.  

13 липня 1943 р. село Малин Український і колонія Малин Чеський були 

спалені, загинуло 374 чехи, 132 українці та 26 поляків. Першим до проблематики 

пацифікації Малина звернувся чеський дослідник Францішек Пекса (чес. 

Frantisek Pexa), який ще 1944 р. видав свідчення вцілілих чеських жителів 

Малина й висновок комісії генерала Людвіга Свободи [97]. З падінням 

комунізму в Центральній і Східній Європі Малинська трагедія привернула увагу 

польських та українських академічних істориків та краєзнавців (В. і Є. Сємашки, 

Г. Мотика, В. Косик, Г. Бухало, О. Денищук, В. Сергійчук, В. В’ятрович, І. 

Пущук та інші). З початку 2000-х рр. в Інтернеті з’явився великий масив 

популярно-меморіальних публікацій, які торкалися подій у Малині 1943 р. [251; 
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241; 255; 256] Польські та українські дослідники й публіцисти по-різному 

трактують події, що трапилися в селі та колонії Малин. Передусім, автор 

ознайомився із електронною публікацією Джареда Макбрайда [244], що змусила 

ще раз ретельно перевірити відповідність використаних джерел та зроблених 

висновків у працях українських і польських дослідників. Звертаємо увагу, що 

Дж. Макбрайд був першим, хто підійшов до проблеми верифікації 

історіографічних напрацювань з історії Малинської трагедії. Науковець 

оприлюднив свої міркування на науковій конференції, присвяченій проблемам 

пам’яті про Другу світову війну, яка відбулася в Києві 2009 р. Однак наданий 

ним текст в якості тез до конференції не відповідає науковим критеріям, 

оскільки в ньому відсутні належним чином оформлені посилання. Надалі 

зупинимося детальніше на польській та українській мікроісторії подій у Малині 

й особливу увагу приділимо аналізу використаних джерел.  

 

4.1.1. Польська версія  

Польська версія подій 13 липня 1943 р. у Малині найповніше представлена у 

праці Сємашків «Геноцид поляків на Волині» [98, с. 78–79]. Згідно з 

переконаннями авторів, напруження й конфлікти між українцями, поляками та 

чехами розпочалися одразу з початком Другої світової війни. Уже 18 вересня 

1939 р. українці захопили працівників поліційного відділку в Чеському Малині і 

везли їх до Дубна, по дорозі комендант-поляк намагався втекти, через що був 

застрелений. Згідно із запропонованою авторами термінологією, це єдина 

«польська жертва» власне українських націоналістів у Малині. 

Найкривавіший епізод історії Малина трапився 13 липня 1943 р. Польські 

дослідники пишуть, що ранком цього дня з міста Олики приїхав відділ СС (нім. 

Schutzstaffel) разом з українською поліцією. Спочатку карна експедиція оточила 

село (Малин Український), частина мешканців якого утекла, а згодом – колонію 

(Малин Чеський). Серед чехів обрали групу з 30–40 осіб, які доправляли 

пограбоване майно та худобу до Олики. У результаті пацифікації було вбито 374 

чехи, 132 українці та 26 поляків. Ці 532 особи автори трактують як «жертви 
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німецько-українського злочину» [98, с. 79]. Окрім того, упівцями в 1943 р. було 

вбито ще двох чехів, а в 1944 р. – ще одну чешку [98, с. 78–79].  

Детальну увагу слід приділити джерельній базі, яка використана польськими 

авторами. На перший погляд, Сємашки використали у своєму дослідженні 

широку доказову базу із 22 джерел [98, с. 79; 99, с. 1298–1331]. Однак більш 

детальний аналіз показує, що така кількість є значно перебільшеною. До цього 

числа ввійшло аж шість інтерв’ю з Романом Кухарським, проведених самими 

Сємашками (від 24 квітня, 9 і 26 травня, 4 серпня, 24 жовтня 1995 р. та від 25 

квітня 1996 р.), та ще одне його свідчення із Центральної військової бібліотеки у 

Варшаві. Загалом подані джерела за номерами 609, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553 

та 1555 слід об’єднати в одне джерело – свідчення Романа Кухарського.  

Наступне коло джерел пов’язане з дослідником історії чеської меншини на 

Волині Їржі Гофманом. Це два його свідчення із власного архіву Сємашків (1442 

і 1443) та дві книги його авторства. Слід зазначити, що у свідченні № 1442 

Ї. Гофман ретранслював історію від третьої особи, яку йому розповів один чех, 

що пережив пацифікацію[98, с. 79]. У розповіді йшлося про те, що в карній 

експедиції в Малині Українському був солдат у німецькій формі, який говорив 

польською й попередив одну польку про небезпеку того, що така сама доля чекає 

і Малин Чеський. Доволі показовим є те, що В. і Є. Сємашко однозначно 

відкинули цей опосередкований натяк на участь поляків у пацифікації Малина. 

На думку авторів книги «Геноцид поляків на Волині», участь польської 

допоміжної поліції в пацифікації Малина не є можливою, оскільки в протоколі 

комісії Л. Свободи немає згадок про участь поляків, а солдат, який говорив 

польською, міг бути німцем, який походив із теренів, заселених німцями і 

поляками, наприклад, із Сілезії. Тим не менше, подібні аргументи про 

відсутність згадок щодо участі українських націоналістів під час пацифікації 

Малина у висновку радянської комісії з розслідування злочинів німецьких 

загарбників і комісії Л. Свободи польськими авторами до уваги не беруться. За 

такою ж логікою, можна припускати, що учасники пацифікації, які розмовляли 
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українською, могли бути поляками, які походили зі спільно заселених теренів 

(наприклад, з Холмщини чи Підляшшя).  

Цей епізод показує, що В. і Є. Сємашко працювали над своєю працею в 

національному польському наративі. У ньому українцям відведена незавидна 

роль убивць, а полякам – жертв. Звідси й методологічний підхід до опрацювання 

джерел: будь-які опосередковані свідчення про участь української поліції є 

беззастережною правдою, а джерела такого самого типу про участь польської 

поліції відкидаються, як такі, що не є можливими.  

Історіографічні напрацювання Ї. Гофмана представлені його короткою 

розвідкою на 32 сторінки «Чехи на Волині. Основні відомості» (2324) та книгою 

у співавторстві «Волинські чехи в першому і другому періоді» (2325), 

ознайомитися з якою не вдалося. Цікава деталь, що у своїй праці «Чехи на 

Волині» Ї. Гофман не надає прямих звинувачень українців у пацифікації колонії 

Малин, а покладає вину за знищення на німців: «Війська нацистської Німеччини 

знищили Чеський Малин з більшою брутальністю, ніж в Чехії село Лідице. У 

Чеському Малині спалили та вбили 374 особи чеської національності, в тому 

числі 105 дітей до 14 років» [105, с. 20]. У книзі відсутня інформація про участь 

української допоміжної поліції в пацифікації Малина. Показово, що дослідник 

досить критично висловлюється про українське підпілля, пише, що УПА вбивала 

вцілілих євреїв і поляків заради етнічної чистоти України. Автор подає 

інформацію, що упівці атакували деякі чеські села в західній Волині і вбили 

близько 300 чехів [105, с. 21], але це не стосується колонії Малин.  

Окрім того, назва книги у співавторстві також не містить якихось 

звинувачень проти українців. У той же час його свідчення з архіву Сємашків 

мають промовисту назву «Список волинських чехів, замучених прислужниками 

бандерівських груп» [99, с. 1316]. Ці чотири джерела також можна об’єднати як 

відомості від Ї. Гофмана.  

В одне джерело слід об’єднати і два свідчення Ярослава Меца (1616 і 1617), 

який є учасником товариства чехів, переселених із Західної України. Ці усні 

джерела містять прямі звинувачення української допоміжної поліції в знищенні 
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Малина: «від початку виселення наших громадян з Волині ми контактуємо між 

собою і згадуємо ті важкі часи. Ніхто і ніколи не мав сумніву, що злочин той 

скоїли німці за участі української поліції» [98, с. 79]. Вважаємо, що таке 

свідчення не може вважатися історичним джерелом і служити доказом, а є лише 

особистою думкою Я. Меца, оскільки він не є ні очевидцем, ні учасником, ні 

дослідником тих подій. Залучаючи чеські джерела в якості звинувачення проти 

української поліції, В. і Є. Сємашкам належало б опитати чеських мешканців 

Малина, які були свідками досліджуваних подій та пережили їх. Адже існує 

інформація, яку, до речі, вони також подають у своїй книзі, що кільком десяткам 

чехів вдалося вижити під час знищення колонії Малин. У їхньому дослідженні 

не вистачає спогадів уцілілих чехів. Отже, свідчення Я. Меца не можуть бути 

достовірним джерелом, а є лише його особистою думкою.  

Стосовно праці «Хроніка Чеського Малина» 1984 р. видання, авторства 

Йозефа Алоїза Мартновського та Вацлава Сірца, польські автори подали 

неправильну бібліографію. Книга з такою назвою справді існує, однак вона була 

видана 1945 р., перевидавалася, але її єдиним автором є Й. А. Мартиновські [146, 

с. 74]. Жодної інформації про участь української поліції в пацифікації Малина у 

ній не міститься. 

У другому томі «Історії волинських чехів» Ярослава Вацуліка також 

розглядаються події пацифікації Малина, однак жодних згадок про участь 

української чи польської допоміжної поліції в ній немає [165, с. 74]. Я. Вацулік 

єдиними виконавцями цього злочину називає німців. Автор зазначає, що це 

відбувалося під час українсько-польського етнічного конфлікту, однак він 

порівнює становище українців зі становищем чехів.  

Наступним блоком джерел є польські документи особового походження. Це 

свідчення учасників польського підпільного руху на Волині (322, 578), групове 

свідчення з архіву Сємашків (1396) та одне свідчення з Інституту Гувера в США 

(504, Hoover Instytution on War, Rewolution and Peace w Stanford). Такого типу 

джерела можуть бути доволі тенденційними, оскільки походять від однієї зі 

сторін конфлікту. Однак у праці «Геноцид поляків на Волині» ці свідчення 
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використані для загального окреслення відносин між чехами, українцями та 

поляками в Малині, подій вересня 1939 р. і не слугують підтвердженням участі 

українців у пацифікації села й колонії Малин. Спогади поляків, мешканців 

колонії Малин, стосовно подій 13 липня 1943 р. у дослідженні не використано.  

В. і Є. Сємашки у своєму дослідженні подій у селі й колонії Малин майже 

не використовували тогочасні архівні джерела. Єдиним використаним польським 

документом є 32-й номер газети «Інформаційний бюлетень Малопольщі» за 

серпень 1943 р. (2389). У цьому випуску польської підпільної газети 

розповідається, що гебітскомісар з Дубна на зібранні старост сіл оголосив, що 

пацифікація Малина була помилкою, а наказ про призупинення операції 

прийшов запізно [98, с. 79]. Це лише підтверджує той факт, що знищення села й 

колонії Малин було сплановано та організовано німецькою адміністрацією, 

натомість про участь української допоміжної поліції, як випливає з цитати, не 

йдеться.  

Провідний польський дослідник Волинської трагедії Г. Мотика лише 

побічно торкнувся у своїй праці «Від Волинської різанини до операції „Вісла”» 

подій липня 1943 р. в Малині. Слід наголосити, що професор Г. Мотика 

безпосередньо не досліджував пацифікацію Малина, але не оминув цієї тематики 

в розділі «Антинімецький виступ». Його думка стосовно подій в Малині не є 

такою однозначною, як у Сємашків, та стосується можливої участі польської 

поліції: «в пацифікації Малина, в якій загинуло понад 600 осіб, переважно чехів, 

польська поліція або взагалі не брала участі, або її участь була мінімальною» 

[147, с. 106–107]. Про можливу участь української поліції він не пише. Не можна 

погодитися із Дж. Макбрайдом у тому, що Г Мотика є єдиним з-поміж обох 

таборів, хто визнає участь у пацифікації Малина власної етнічної групи. 

Представлена цитата з його найвідомішої праці вказує на те, що він скоріше 

уникає цієї теми. На підтвердження своєї тези Дж. Макбрайд наводить невідому 

статтю Мотики під назвою «Карта» [244]. 

Отже, з 22 джерел, заявлених авторами «Геноциду поляків на Волині», лише 

вісім стосуються подій 13 липня 1943 р. в Малині. З них чотири є свідченнями 
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Р. Кухарського, два – праці Ї. Гофмана «Чехи на Волині. Основні відомості» та 

«Волинські чехи в першому і другому періоді», а також публікації «Хроніка 

Чеського Малина» авторства Й. А. Мартновського та «Історія волинських чехів» 

Я. Вацуліка.  

Свідчення Романа Кухарського не можуть бути повноцінними усними 

джерелами з досліджуваної мікроісторії, оскільки позначені цілою низкою 

серйозних вад. По-перше, Р. Кухарський, як випливає з наданих Сємашками 

уривків, не був ні мешканцем села та колонії Малин, ні очевидцем подій 13 

липня 1943 р., а лише переповідає свідчення якихось третіх осіб без імені й 

прізвища. По-друге, він був солдатом 27-ї Волинської дивізії Армії Крайової, яка 

брала участь у знищенні українського населення, належить до однієї зі сторін 

конфлікту, а його свідчення можуть мати суб’єктивний характер. По-третє, 

звинувачення на адресу української поліції містяться лише в зібраних 

Сємашками свідченнях Р. Кухарського й відсутні в його інтерв’ю, що 

зберігається в Центральній військовій бібліотеці Варшави, оскільки на нього 

немає посилання. По-четверте, закрадаються сумніви стосовно методологічних і 

прикладних засад проведення інтерв’ю з Р. Кухарським, адже В. і Є. Сємашки аж 

сім разів опитували цього респондента, а оригінали записів залишаються 

неопублікованими та недоступними для інших дослідників. 

Стосовно праць чеських авторів, то їх усіх об’єднує відсутність 

посторінкових посилань, де міститься інформація про участь українців у 

знищенні Малина. У трьох опрацьованих книгах не міститься інформації про 

участь української поліції в пацифікації Малина. Триває пошук над працею 

«Волинські чехи в першому і другому періоді» Ї. Гофмана, яку не вдалося 

опрацювати.  

Не можна погодитися з висновками американського історика 

Дж. Макбрайда, який написав про працю В. і Є. Сємашків наступне: «Саме у 

цьому проекті ми знаходимо найбільш серйозну наукову спробу щодо Малина. 

Автори описують мікроісторію Малина до і під час війни, висвітлюючи всі 

атаки на Малин українських націоналістів, чого не було зроблено в жодній іншій 
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роботі. Більше того, вони використовують численні інтерв’ю з жителями 

Волині часів війни, а також архівні та чеські джерела. Вони дійшли висновку, 

що німці за допомогою українських поліцаїв здійснили операцію» [244]. Тобто, 

здійснивши аналогічну перевірку використаних Сємашками джерел, 

Дж. Макбрайд, дійшов висновку, що участь української поліції в пацифікації 

Малина є доведеною. Американський дослідник жодним чином не зазначив, що 

принаймні три з чотирьох праць чеських авторів, на яких посилаються Сємашки, 

не містять жодної інформації про участь українців у пацифікації Малина. 

Дж. Макбрайд також злукавив щодо «численних інтерв’ю з жителями Волині 

тих часів», бо стосовно подій 13 липня 1943 р. в Малині Сємашками 

використано лише чотири свідчення одного Р. Кухарського, який до того ж був 

вояком 27 - ї Волинської дивізії піхоти АК. Не відповідає дійсності у висновку 

Дж. Макбрайда й те, що ними використано «архівні джерела», адже Сємашки 

залучили лише один документ (польська підпільна газета), але і в ній немає 

згадки про участь українців у пацифікації Малина. Слід зазначити, що 

Дж. Макбрайд намагається позиціонувати себе як неупередженого західного 

дослідника, який стоїть осторонь від українсько-польських наукових суперечок, 

однак він «закриває очі» на відверті факти маніпуляції зі сторони 

В. і Є. Сємашків стосовно участі української поліції в Малинській трагедії. 

Американський дослідник підтримує польську версію подій у Малині, його не 

бентежить те, що Сємашки кваліфікували їх як «німецько-український злочин», а 

це фактично прирівнює українців до нацистів.  

Опрацьовуючи праці чеських авторів, як це подають Сємашки, неможливо 

не натрапити на свідчення чехів, які вижили під час пацифікації Малина. Про ці 

свідчення польські автори завбачливо «забули», а Дж. Макбрайд делікатно 

зазначив: «Незважаючи на серйозність дослідження, Семашко ретельно 

уникали розглядати польську участь в операції, стверджуючи, що цього просто 

не могло бути. Семашко ґрунтовно опрацювали українське питання щодо 

Малина і дійшли досить інформативних висновків, але їхня неспроможність 

визнати доведену участь польської поліції показує їхню власну необ’єктивність, 
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коли йдеться про оцінку Малина на етнічному рівні.» [244]. У той же час 

Макбрайд не є таким поблажливим, стосовно українських вчених, яких він 

відкрито звинувачує у фальсифікаціях та перекручуванні фактів. Такі подвійні 

стандарти щодо критики українських і польських учених показують певну 

упередженість та тенденційність американського дослідника.  

Однак слід повернутися до свідчень вцілілих після пацифікації Малина 

чехів, з якими ознайомлені і Сємашки, і Дж. Макбрайд. Вони були видані 

Ф. Пексою [97] ще до закінчення Другої світової війни. Навесні 1944 р., коли 

Червона армія щойно увійшла до Західної України, Надзвичайна державна 

комісія (далі – НДК) із розслідування злочинів нацистських загарбників зібрала 

сім свідчень [97], а саме: Яна Чінки 1891 р. н., Вацлава Кіншта 1887 р. н., Анни 

Поспішілової 1910 р. н., Марії Заїцової 1914 р. н., згадуваного нами Йозефа 

Мартиновського 1903 р. н., Антоніна Жроута 1914 р. н. і Людмили Чінкової 

1927 р. н. Усі опитані респонденти були мешканцями колонії Малин чеської 

національності та очевидцями подій 13 липня 1943 р.  

У своїх розповідях свідки торкалися проблематики етнічної приналежності 

виконавців та жертв пацифікації Малина. Як випливає зі свідчень, жертвами цієї 

акції були чехи й українці, польські жертви не взяті до уваги. У той же час 

інформація про виконавців є доволі розлогою. Так Я. Чінка розповів, що серед 

німців були російські білогвардійці й поляки з колонії Неротівка (чес. Nerotůvka) 

та інших сіл [97, с. 14]. В. Кіншт зазначив, що серед німців був один поляк, 

колишній начальник польської поліції на прізвище Пачковскі [97, с. 17]. 

Л. Чінкова також зазначила, що серед нападників був один, який добре говорив 

чеською мовою, а деякі також російською й польською [97, с. 20]. 

Й. Мартиновскі дав найбільш розлогі свідчення. Він вказав, що між німцями 

були вояки, які добре говорили польською, один говорив чеською, але був у 

формі української поліції, деякі також говорили російською. Поляки були 

одягнені в цивільне, але зі зброєю в руках. Під час грабунку майна свідок впізнав 

наступних польських поліціянтів з міста Олики: Яна Скожепу, Владислава або 

Антоніна Цміловського, Юзефа Сосновського. Усі вони родом з села Наратовка 
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Острожецького району [97, с. 24–25]. А. Жроут є єдиним представленим чеським 

свідком, який розповів, що серед німців деякі говорили російською й польською, 

та додав, що серед нападників були й українці, одягнені в чорну уніформу 

допоміжної поліції [97, с. 26]. Логічно, що В. і Є. Сємашки, через свої 

переконання просто не могли використати такі свідчення у своїй праці, хоча й 

були з ними ознайомлені. Дж. Макбрайд хоч і зазначає про ці свідчення, однак 

ставить під сумнів їхню репрезентативність: «Навряд чи набір розрізнених 

свідчень знайшов своє місце у маленькій брошурі під назвою Nzeapomeneme 

Pomstime!?» [244]. Тут також не можна погодитися з американським 

дослідником. По-перше, це свідчення чехів-очевидців Малинської трагедії, які 

не є зацікавленою стороною в українсько-польському конфлікті. Логічно, що їх 

небагато, адже майже всі мешканці села, очевидці пацифікації, були вбиті, тому 

про репрезентативність вибірки говорити недоречно. По-друге, вони зібрані в 

квітні 1944 р., тобто одразу після знищення Малина, хоча й представниками 

радянської влади. По-третє, свідчення виконані досить професійно, у них 

присутні необхідна біографічна довідка кожного респондента і підпис, що 

підтверджує надану інформацію.  

 

4.1.2. Українська версія  

В українській історіографії події в селі й колонії Малин 13 липня 1943 р. 

представлені в публікаціях В. Косика, В. Сергійчука, О. Денищука, 

В. В’ятровича, І. Пущука та інших. 

Ще в 1993 р. В. Косик написав про те, що німці спалили село Малин з 850 

мешканцями [69, с. 375]. Джерелом такої інформації був документ з «Літопису 

УПА», до аналізу якого ми повернемося нижче. Однак дослідник не вказав 

жодної інформації про участь польської поліції  в Малині. 

Натомість В.  Сергійчук у праці «Трагедія Волині» покладає провину за 

знищення Малина повністю на поляків. Так, 13–14 липня 1943 р. «унаслідок 

польських нападів знищено велику кількість мирного населення в Луцькому 

районі: Малин – 740 (624 чехи 116 українців) (ЦДАВОВУ: Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 
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124. – Арк.18)» [124, с. 125]. Тут ми маємо справу з маніпуляцією, адже така 

інформація за наведеним посиланням відсутня. Проте в зазначеній справі 

виконавцями пацифікації Малина названо німців [5, арк. 18].  

У праці О. Денищука «Боротьба УПА проти німецьких окупантів» 

розповідається про те, що на Малин напали німці й поляки в кількості 1500 

чоловік [110, с. 85–86]. На захист села виступила місцева боївка УПА, члени якої 

полягли в бою з нападниками. Автор подає поіменний список загиблих упівців. 

Джерелами для написання такої версії подій послужили матеріали з особистого 

архіву О. Денищука. Аналіз цих джерел є ускладненим, оскільки вони 

неопубліковані, як і у випадку з архівом Сємашків. Серед доступних джерел 

автор посилається на статтю Г. Бухала «Поєдинок з фон дем Бахом» [168, с. 3]. У 

ній відсутні посилання, поляки згадуються тільки побіжно, а основними 

виконавцями знищення Малина названо німців; пацифікація 13 липня 1943 р. 

порівнюється зі знищенням села Лідице в Чехії. Також О. Денищук посилається 

у своїй праці на книгу Лева Шанковського «Українська повстанська армія. 

Україна в Другій світовій війні. Достовірність можливих звинувачень на адресу 

польської поліції в цій книзі можна ставити під сумнів, оскільки Л. Шанковський 

був членом ОУН і є зацікавленою стороною в конфлікті на Волині.   

В. В’ятрович у своїй праці «Друга польсько-українська війна» також вказує 

на участь поляків у пацифікації Малина, посилаючись на повідомлення 

рівненського єпископа Платона до митрополита Полікарпа [102, с. 176]. Така 

інтерпретація має право на існування, однак посилання на одне джерело, навіть 

архівне, потребує подальшої верифікації. Особливо це необхідно при 

дослідженні такої складної історії, як у випадку із селом Малин. Крім того 

єпископ Платон не був ні свідком, ні очевидцем тих подій.  

Польський історик, українець за походженням, М. Сивіцький спробував 

спростувати польську версію подій у Малині [125, с. 70–71]. Як аргумент, він 

наводить цитату із щоденника М. Федорчука, який був священиком із сусіднього 

з Малином села Романів. У ньому йдеться про те, що німці й поляки прибули до 

Малина ще з вечора 12 липня 1943 р. та залишилися там на ніч. У праці відсутнє 
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посилання, де зберігається цей щоденник. Однак така версія не підтверджується 

іншими джерелами, особливо свідченнями чеських очевидців.  

І. Пущук у виданні «Волинь та Холмщина в 1943–1944 рр. Українські 

жертви» опублікував п’ять свідчень стосовно подій у Малині [82]. Чотири 

свідчення надали українці (Іван Миколайович Вайнер, Наталія Іванівна Ващук, 

Антон Іванович Кальков, Ганна Федорівна Калькова (Парфенюк)), одне – 

чеський свідок Йозеф Жепік.  

Найбільш інформативним та розлогим є свідчення І. Вайнера, до переваг 

якого слід віднести те, що респондент був мешканцем села Малин і очевидцем 

тих подій. І  Вайнер висловлює припущення, що в акції брали участь поляки, які 

знали українську мову. Як аргумент він наводить наступні слова: «Більшість 

наших українців, старші люди, тільки так казали: «То були поляки». А чого 

уміли по-українськи – то ж між українцями жили» [82, с. 292], розповідає, що ті, 

хто оточили дітей, які пасли худобу, теж були поляками. Слід зазначити, що 

його свідчення є суголосним зі свідченням Я. Меца. Різниця полягає в тому, що 

на відміну від зустрічей чеських переселенців, де йшлося про те, що в знищенні 

Малина брали участь українці, І. Вайнер свідчить: «після того погрому не раз, як 

зберуться старші люди, а ми, підростки, там були, – міркують: „Хто спалив 

Малин і за що?”. Сам же пам’ятаю: як ішли ті ніби німці на Малин і нас 

забрали, то говорили по-українськи… Люди кажуть: „То не могли бути німці. І 

українці не могли своїх палити!... То поляки з Константинівки. Жили між 

українцями, ходили в українську школу, з українцями вчилися…”» [82, с. 293]. На 

користь причетності поляків до пацифікації Малина І. Вайнер зазначає, що був 

одним із тих, хто переганяв награбовану худобу до замку в місті Олика, де була 

розташована польська пляцувка (озброєний пункт).  

Багато запитань виникає при аналізі коротенького свідчення Н. Ващук, яка 

того дня пасла корів. Вона розповідає, що люди, які оточили Малин, говорили 

по-польськи: «Нас погнали до села на майдан. Туди стали збирати людей із села. 

Говорили з людьми по-польськи» [82, с. 293]. Якщо з контексту ще можна 

припустити, що ця жінка родом з Малина, то незрозуміло, як вона зуміла 
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врятуватися, хто безпосередньо знищував мешканців села, яка доля її родини 

тощо.  

Свідчення А. Калькова також є доволі опосередковане, оскільки в той час 

він мешкав у сусідньому селі та не був безпосереднім свідком тих подій. 

Респондент переповідає відомості від третіх осіб стосовно пацифікації Малина: 

«Були німці і були поляки. Люди, які вціліли казали: пізнали знайомих із них. 

Розказували: бачили серед тих, хто напав, поляків»
 

 [82, с. 293]. Єдиною 

інформацією, хоча знову ж таки з третіх вуст, що може братися до уваги, є 

епізод, який пережила мати респондента: «Мама осталася вдома пекти хліб. Як 

нападники стали бігати по хатах, вона втекла в садок, сховалася в бур’яні. 

Потім теж казала, бачила знайомих поляків» [82, с. 293]. Однак це стосується 

не Малина, а сусіднього села Уїздці. Отже, з огляду на вищезазначені деталі, 

свідчення А. Калькова не може бути вірогідним усним джерелом подій 13 липня 

1943 р. у Малині. 

Не може вважатися доказовим свідченням про події 13 липня 1943 р. у 

Малині або потребує серйозного уточнення, і свідчення Г. Калькової. Вона 

також розповіла, що в пацифікації Малина брали участь німці разом з поляками: 

«Скажу: як напали на Малин, то разом з німцями були і поляки» та «поляки, 

німці то робили» [82, с. 294]. Невідомо, чи була вона в той час мешканкою 

Малина та очевидицею подій 13 липня 1943 р. З контексту видається, що 

Г. Калькова висловлює тільки власну думку. 

У той же час, її розповідь містить історію взаємодопомоги та порятунку 

українців та поляків, хоча й переказану від третьої особи. Цей випадок не 

вписується в загальний тренд українських свідчень, в яких негативно 

зображують поляків і звинувачують їх у пацифікації Малина. Г. Калькова 

повідомила наступну інформацію: «Поляк Казьмірський був українцю 

Видавському друг. Тоді зайшов до Видавського, сказав: «Сиди в хаті, нікуди не 

виходь. Якщо вийдеш, тебе уб’ють». Написав йому писульку і сказав: «Як 

прийдуть до тебе і будуть говорити чи по-німецьки, чи по-польськи, ти їм її 

дай. Прочитають  і підуть» … І правда, прийшли вони до нього  до хати, 
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показав писульку, прочитали. В хаті всі з його сім’ї  сиділи, нікуди не виходили. 

Їх не чіпали» [82, с. 294]. До переваг цієї історії допомоги і порятунку слід 

віднести те, що вона містить конкретні прізвища причетних осіб, які можливо 

перевірити на достовірність. Ці спогади підтверджені свідченнями 

Й. А. Мартиновського, взятими ще 1944 р. Чеський мешканець Малина розповів, 

що одна українська родина вціліла через те, що показала документи 

фольксдойчів [97, с. 24]. Враховуючи всі вищезазначені зауваги, свідчення 

Г. Калькової не можна вважати за усноісторичне джерело подій 13 липня 1943 р., 

за винятком історії про допомогу та порятунок.  

Важливим усним джерелом, опублікованим в праці І. Пущука, є інтерв’ю з 

Й. Жепіком, чехом за національністю. Респондент народився 2 лютого 1934 р. в 

колонії Малин Чеський і проживав там до 13 липня 1943 р. Й. Жепік про участь 

поляків в пацифікації Малина розповів наступне: «Була в Малині і польська 

поліція,  а також поляки зі зброєю з Олики, які накладали продукти на вози, 

везли їх до себе, до Олики» [82, с. 294]. В інтерв’ю наявна співставна інформація 

зі свідченням І. Вайнера. Й. Жепік також розповів, що мав розмову з українцем 

Володимиром Заїцем, малинцем, якого того дня примусили доправляти худобу 

до міста Олики, де польські жінки «виривали» чеських корів із їхніх рук. На 

думку Й. Жепіка, головною причиною участі поляків в пацифікації колонії 

Малин був голод серед населення бази в Олиці, тому їхньою метою було 

отримання продовольства. Зі спогадів не зрозуміло, як респонденту вдалося 

пережити пацифікацію.  

Інтерв’ю з Й. Жепіком є цінним усним джерелом подій 13 липня 1943 р. в 

колонії Малин Чеський та має низку переваг, а саме: респондент народився і 

мешкав у колонії Малин Чеський; був безпосереднім свідком досліджуваних 

подій; не є зацікавленою стороною в трактуванні подій українсько-польського 

конфлікту на Волині, оскільки загальновідомо, що волинські чехи займали 

нейтральну позицію.  

З метою верифікації усних свідчень було опрацьовано два документи з 

фондів державних архівів України, які стосуються досліджуваної проблематики 
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– доповнення до звіту за липень 1943 р. з території Луцької округи УПА–Північ 

[5, арк. 18] та висновок НДК [47, арк. 167] зі встановлення і розслідування 

злочинів німецько-фашистських загарбників по Ровенській області. Окрім того, 

проаналізовано документи з другого тому старої серії Літопису УПА – вісті з 

округ за вересень 1943 р. та донесення «Терор окупанта й самооборонні дії 

населення» [71, с. 136, 162]. 

У доповненні до звіту з Луцької округи УПА–Північ йдеться про те, що 13–

14 липня 1943 р. каральна акція німецької адміністрації охопила не лише Малин, 

а й інші навколишні села. Жертви німецьких акцій 13 і 14 липня в 

Острожецькому і Луцькому районах зафіксовано в наступних населених пунктах 

[5, арк. 18; 6, арк. 4]:  

1) с. Малин – вбитих 624 чехів і 116 українців – разом 740 осіб, село 

знищене; 

2) с. Яловичі – вбитих 18 осіб, знищено 77 господарств; 

3) с. Ворчин – вбитих 15 осіб, знищено 53 господарства; 

4) с. Мала Городниця –  вбитих 6 осіб, знищено 30 господарств 

5) с. Велика Городниця – вбитих 10 осіб, знищено 50 господарств 

6) с. Ярославичі – знищено 2 господарства. 

В. Сергійчук, посилаючись на цей документ поклав відповідальність за 

знищення Малина на поляків. У цьому доповненні до звіту відсутні відомості 

про участь у цих каральних акціях польської чи української допоміжної поліції. 

Про таке зловживання цим документом американський дослідник Дж. Макбрайд 

написав: «Сергійчук використовує також «ситуативний звіт» УПА, щоб 

звинуватити поляків не тільки у малинській події, але також і в операціях ще 

проти п’яти інших сіл – йдеться про звіт, де поляки не згадуються взагалі» 

[244]. Не можна не погодитися з критикою американського дослідника на адресу 

професора Сергійчука.  

У цьому доповненні немає згадки про польські жертви пацифікації Малина, 

що є цілком логічним з огляду на те, що це документ українського 

націоналістичного підпілля. Не зрозуміло, чому відсутня згадка про участь 
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польської поліції у знищенні Малина, адже документи УПА рясніють 

звинуваченнями поляків у співпраці з німцями під час каральних експедицій 

1943 р. на Волині.  

Відсутня згадка про участь у пацифікації Малина допоміжної поліції – 

української чи польської – і у висновку НДК із розслідування злочинів 

німецьких загарбників, де подається наступна версія подій: «13 июля 1943 г. 

немцы окружили колонию и село Малино (Острожецкий р-н) … Проверив 

документы, разделили всех людей по национальности: чехов отдельно, 

украинцев отдельно, поляков отдельно. Немцами истреблено в колонии Малино 

674 чел., и в селе Малино 200 чел.» [47, арк. 167].  

Натомість у другому томі «Літопису УПА» старої серії, виданому 1985 р. в 

Торонто, натрапляємо на прямі звинувачення польської допоміжної поліції. Так, 

у вістях з округ за вересень 1943 р. пацифікацію Малина окреслено як «звірство 

німецького окупанта та його прислужників ляхів» [71, с. 136]. Ідентична 

інформація подана в донесенні «Терор окупанта й самооборонні дії населення»: 

«Польська поліція і відділи узбеків під німецькою командою загнали людей до 

місцевої дерев’яної церкви, до шкільного будинку та до клунь, і всіх їх живцем 

спалили. … Разом згинуло тут жахливою мученицькою смертю 850 осіб, 

українців і чехів» [71, с. 162]. 

Упорядники другого тому «Літопису УПА» зазначають, що оригінали обох 

документів зберігаються у фондах Архіву Закордонного проводу Української 

Головної Визвольної Ради (ЗП УГВР). Однак до нас вони дійшли не як передрук 

першоджерела, а як копія з копії. Вісті з округ за вересень 1943 р. передруковано 

з «підпільної газети «Інформатор», видання УПА, друкарня «Воля народам», 

р. 2, ч. 13–20 (16–23), 1 лип. до 15 жовт. 1943 р» [71, с. 133]. Ще довші перипетії 

випали на долю донесення «Терор окупанта й самооборонні дії населення» [71, 

с. 133, 176]. Як зазначають редактори, його взято зі збірки «З хроніки подій на 

українських землях (рік 1943)». Укладачем цієї збірки був Володимир Макар, 

працівник Референтури інформації та пропаганди. Із поданої інформації 

стосовно створення цього збірника подій, можна зробити висновок, що праця 
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В. Макара не є виданням оригінальних джерел. Це компіляція із щомісячних 

повідомлень районових проводів ОУН, які доповнено короткими витягами зі 

звітів відділів УПА та з підпільної преси. Крім того, над заголовком збірки 

зроблена замітка: «З архівальних матеріалів. Переписано в травні 1946 р.» [71, с. 

161]. Ознайомившись до цього з багатьма звітами і донесеннями українського 

підпілля з фондів державних архівів України та співставивши їх з поданими у 

збірнику В. Макара, можна стверджувати, що останні пройшли літературну 

обробку. Американський дослідник Дж. Макбрайд також поставив під сумнів 

надійність публікованих в «Літописі УПА» документів стосовно Малина [242].  

Слід зауважити, що і документ українського підпілля, і висновок НДК не 

містять інформації про участь допоміжної поліції (польської чи української) у 

знищенні села та колонії Малин. І якщо документ УПА–Північ можна піддавати 

критиці як тенденційний і такий, що походить від однієї зі сторін конфлікту, в 

якому свідомо не містяться згадки про участь українських поліціянтів, то не 

зрозуміло, чому в ньому відсутнє звинувачення в сторону польської поліції. 

Радянські документи теж важко запідозрити в симпатії до українського чи 

польського націоналістичного руху. Однак у цьому висновку не натрапляємо на 

інформацію про участь допоміжної поліції у пацифікації Малина. Єдиним 

архівним документом в якому присутня інформація про участь польської поліції 

є лист до митрополита Полікарпа, використаний В. В’ятровичем.  

Виникають питання до опублікованих документів у «Літописі УПА», де 

містяться прямі звинувачення польської поліції в пацифікації Малина: чому 

автентичні документи того періоду, які зберігаються у фондах державних архівів 

України не містять аналогічної інформації, в тому числі й доповнення до звіту за 

липень 1943 р. з Луцької округи? В ситуації, коли доповнення до звіту УПА–

Північ і висновок НДК із розслідування злочинів фашистських загарбників 

входять у суперечність з опублікованими через десятиліття документами на 

еміграції та приватним повідомленням митрополиту Полікарпу, однозначну 

перевагу слід надавати звітним архівним документам.  
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Загалом із п’яти свідчень, опублікованих І. Пущуком, лише два (І. Вайнера і 

Й. Жепіка) можна вважати усними джерелами подій пацифікації Малина. 

Обидва свідчення належать мешканцям цього села та колонії, респонденти були 

очевидцями досліджуваних подій, надана в них інформація 

взаємопідтверджується. Ці спогади представляють український і чеський погляд 

на Малинську трагедію в національній історіографії. Три інших свідчення 

(Н. Ващук, А. Калькова, Г. Калькової) в такому вигляді як вони опубліковані, не 

можна вважати усними джерелами подій у Малині. Всі вони потребують 

серйозного уточнення. Ймовірно, що ці респонденти не були мешканцями і 

свідками подій 13 липня 1943 р., переповідають інформацію з третіх вуст або 

висловлюють власні думки. 

Опрацьовані звітні документи українського підпілля не фіксують участі 

польської поліції у пацифікації Малина, як і української. Про участь поляків у 

досліджуваних подіях йдеться в другому томі «Літопису УПА» старої серії 

1985 р. видання, приватному повідомленні до митрополита Полікарпа, яке 

збергіається в ЦДАВО України. Також опосередковану інформацію про це 

подали І. Вайнер і Й. Жепік.  

Загалом слід погодитися з конструктивною критикою стосовно досліджень 

Малинської трагедії, про яку пише Дж. Макбрайд. Дивує тільки те, що з одного 

боку, Макбрайд різко критикує українських істориків за недопрацювання і 

маніпуляції, але в той же час називає польські праці з аналогічними недоліками 

«найбільш вдалими спробами наукового опрацювання». Окремо слід сказати про 

працю В. Косика, адже автор, користуючись матеріалами з «Літопису УПА», не 

визнав участь польської поліції у пацифікації Малина, хоча така інформація є 

наявною у джерелі. На велику повагу заслуговує праця І. Пущука, який провів 

польове дослідження серед українських свідків Малинської трагедії, в результаті 

чого отримано щонайменше два усних джерела з досліджуваної тематики.  
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Аналізуючи історіографічні напрацювання та використану в них джерельну 

базу стосовно подій 13 липня 1943 р. в селі та колонії Малин можна 

сформулювати наступні узагальнення і висновки.  

По-перше, українські й польські дослідники по-різному трактують 

досліджувані події, перебуваючи в полоні категорій «свої» – «чужі». Головним 

завдання В. і Є. Сємашків було доведення участі української поліції у 

пацифікації Малина за будь-яку ціну, в той же час українські дослідники 

зосередили основні зусилля на доведенні участі польської поліції. В обох версіях 

автори або оминають участь «своїх» у цій пацифікації (І. Пущук, О. Денищук), 

або відкидають її взагалі (Є. і В. Сємашко) чи вважають мінімальною 

(Г. Мотика).  

По-друге, основними джерелами польської та української версії тих подій є 

усні свідчення. Доволі часто дослідники використовують не лише спогади 

учасників чи очевидців, а й людей, які мають дуже опосередковане відношення 

до села та колонії Малин. Такі свідчення не можуть вважатися повноцінними 

усними джерелами, оскільки передають інформацію від третьої особи чи плітки.  

По-третє, всі використані свідчення підібрані таким чином, щоб 

вписувалися в контекст позитивного образу «своїх» і негативного образу 

«чужих». Національна приналежність позитивних і негативних постатей 

визначена дослідниками наперед. «Свої» – це винятково жертви, «чужі» – вбивці 

й грабіжники. Особливо вражає ігнорування В. і Є. Сємашками свідчень чеських 

очевидців, які дивом врятувалися 13 липня 1943 р. Також незрозуміло, чому 

Дж. Макбрайд так поблажливо поставився до таких дій польських дослідників.  

Ознайомившись з обома версіями та спогадами про ті події, складається 

враження, що «головними організаторами і виконавцями» знищення Малина 

були українці або поляки. Діяльність відділу СС і німецької адміністрації у 

знищенні Малина не належать до кола наукових зацікавлень дослідників та 

займає другорядне місце у спогадах. Окрім цього, у книзі Сємашків мешканці 

Малина, які загинули 13 липня 1943 р., подаються не як жертви пацифікації, а як 
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жертви німецько-українських злочинів. Фактично, В. і Є. Сємашки поставили 

знак рівності між українцями та нацистами, Дж. Макбрайд їх у цьому підтримав.  

Співставивши використані польськими та українськими дослідниками 

свідчення з архівними документами, які містять інформацію про події в Малині 

13 липня 1943 р., можна констатувати, що наявна у свідченнях інформація про 

участь допоміжної польської поліції у пацифікації Малина не знайшла свого 

підтвердження. Опрацьовані документи (32-й номер підпільної польської газети 

«Інформаційний бюлетень Малопольщі», доповнення до звіту за липень 1943 

року Луцької округи УПА–Північ, висновок НДК зі встановлення і 

розслідування злочинів німецьких загарбників) не містять інформації про участь 

допоміжної поліції. Архівні документи покладають відповідальність за 

організацію і проведення пацифікації Малина на німецьку адміністрацію, за 

винятком повідомлення надісланого митрополиту Полікарпу.  

Поруч з цим, в історіографії пацифікації Малина не бралися до уваги 

спогади чеських очевидців тих подій, яким дивом вдалося вижити. Саме ці 

джерела проливають світло на цю заплутану історію. Так п’ять із семи чеських 

очевидців пацифікації Малина засвідчили, що серед нападників були або поляки, 

або особи, які розмовляли польською мовою. Четверо польських нападників на 

Малин відомі за прізвищами: колишній начальник польської поліції Пачковські, 

Ян Скожепа, Владислав або Антонін Цміловські та Юзеф Сосновські. Ці 

свідчення були надані ще 1944 р., тоді ж вийшли друком. Хоча свідки були 

опитані за часів панування радянської влади, однак суспільні стереотипи та 

міфи, які згодом сформувалися, не могли мати визначального впливу на них за 

такий короткий період. Така інформація про участь польської поліції 

підтверджується зібраними І. Пущуком українськими свідченнями. Слід 

зазначити, що респонденти переважно вказують на те, що поляки займалися 

перевезенням награбованого майна та худоби, а не знищенням мирного 

населення. Можливо, такій поведінці сприяла нестача харчів серед польського 

населення, яке під загрозою зі сторони УПА втікало до міст. 
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Слід усвідомлювати, що каральна експедиція могла складатися з 

представників різних національностей – німців, українців, поляків, росіян. Під 

час знищення Малина награбовано велику кількість майна й худоби, яку 

потрібно було транспортувати до місць німецького постою. Можлива участь 

української поліції у пацифікації Малина потребує подальшого опрацювання, 

вона підтверджується лише двома опосередкованими спогадами. Участь 

українських поліцаїв, як фактично і польських, не підтверджується архівними 

джерелами. Серед опитаних 1944 р. чехів лише один засвідчив, що українці були 

присутніми при пацифікації. Ще в одному свідченні натрапляємо на сюжет, коли 

поліцай говорив чеською, але був у формі української поліції. Висновок у праці 

Сємашків, про нібито доведену участь української поліції є маніпуляцією, адже 

представлені ними джерела не містять такої інформації. Можливо, 

Дж. Макбрайд, який підтримує цю їхню тезу, надасть нові, більш переконливі 

докази участі української поліції.  

На думку дисертанта, організаторами та виконавцями пацифікації Малина 

були місцева німецька адміністрації та підконтрольні їй каральні підрозділи. 

Залучення української та польської поліції підтверджується лише кількома 

спогадами очевидців. Найімовірніше, що їхня участь переважно зводилася до 

перевезення награбованого майна. Тогочасні архівні документи також не 

підтверджують участь поліції у тих подіях. 

Насамкінець, слід згадати, що навіть під час такої жахливої події, як 

пацифікація Малина в липні 1943 р., деякі поляки та українці допомагали один 

одному й рятувалися у такий спосіб від смерті. Г. Калькова розповіла, що поляк 

Казьмірський допоміг врятуватися цілій родині свого українського друга 

Видавського. Ця історія дійшла до нас від третьої особи, але її можна вважати за 

достовірну через те, що вона йде в розріз із стереотипним образом негативного 

зображення поляків у спогадах. Також цей випадок порятунку підтверджується 

аналогічною інформацією зі свідчення Й. А. Мартиновського. Саме такі люди, як 

поляк Казьмірський, люди шляхетних вчинків, мають увійти до міні-пантеону 

героїв, які поєднуватимуть польський та український народи.  
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4.2. Верифікація концепції польських «відплатних акцій» 

У польській історіографії існує певний консенсус між представниками 

ревізіоністів і традиціоналістів стосовно витоків конфлікту на Волині в 1943 р. 

Обидва напрями польської історіографії сходяться на тому, що саме відділи 

УПА першими здійснили напад на польське населення на Волині на початку 

1943 р. Проблематика найширше розкрита у праці «Від Волинської різанини до 

акції «Вісла»». Першою акцією УПА проти польського населення, якщо вірити 

Г. Мотиці, була ліквідація 9 лютого 1943 р. польської колонії Паросля [147, с. 

110, 126] в Сарненському повіті. Згодом хвиля нападів на польське населення 

тільки посилювалася аж доки не набрала масового характеру 11 липня 1943 р. 

Цього дня відділи УПА напали на близько сотні населених поляками 

місцевостей [147, с. 138]. Таку кількість населених пунктів Мотика подає із 

напрацювань В. і Є. Сємашків. Основними джерелами для таких тверджень 

послужили усні спогади польських мешканців Волині. 

Особливу увагу привертають трактування польськими істориками, як 

традиціоналістами, так і ревізіоністами, антиукраїнських акцій за участю 

поляків. Обидва напрями трактують такі дії поляків на Волині як «відплатні 

акції». Такий підхід знову ж підходить до методології історіописання в 

категоріях «свої – чужі». Поняття «відплатні акції» в польській історіографії 

сформувалося з переконання, що українці почали першими масово вбивати 

поляків, а ті, в свою чергу, були вимушені оборонятися й «відплатити» своїм 

кривдникам. Таким чином масові вбивства українського населення морально 

виправдовуються, до них польські історики використовують стилістично 

нейтральне поняття «відплатна акція», яке є очевидним контрастом до поняття 

«геноциду польського народу». Саме такий підхід до антиукраїнських акцій за 

участю поляків прослідковується у Г. Мотики в розділі «Польська оборона та 

відповідь» [147, с. 151–165]. У ньому подається хронологічний виклад подій, в 

якому лише після різанини 11 липня 1943 р. делегат польського уряду Казимир 

Банах і провідник АК на Волині, полковник Казимир Бонбінський, прийняли 
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рішення про утворення партизанських загонів самооборони. Згідно з цим 

рішенням, польські партизанські загони мали мати бойову готовність на 28 

липня 1943 р. Слід наголосити, що Г. Мотика не ставить перед собою завдання 

визначити дату першого нападу поляків на українців. Водночас перший напад 

українців на поляків займає ключове місце в його праці. 

Опрацювавши відповідний розділ праці Г. Мотики, можна зробити висновок, 

що саме 12 липня 1943 р. відбулася перша польська відплатна акція. У цей день 

поляки з Перебродів напали на Тростянець [147, с. 155], знищивши там 

підофіцерську школу УПА, частково спаливши село та наказавши українським 

мешканцям перебратися звідти. Дані про кількість українських жертв відсутні. 

Основними джерелами, використаними при написанні цього розділу, були 

спогади учасників польського підпілля, документи українських архівів не були 

взяті до уваги належним чином.  

В. Філяр, колишній солдат 27-ї Волинської дивізії піхоти АК, у хроніці подій 

на Волині та у Східній Галичині зафіксував перший напад зі сторони німців і 

поляків на українське село Оришковці 12 червня 1943 р., посилаючись на 

Літопис УПА, а «оборонні, превентивні та відплатні акції» своєї дивізії на 

Волині – тільки в січні–червні 1944 р. [153, с. 62, 102]. 

Більш розлогі висновки стосовно антиукраїнських акцій подають у своїй 

праці В. і Є. Сємашки [99, с. 1072–1074]. Основні пасажі в їхній праці 

спрямовані на моральне виправдання вбивств українського населення під 

різними претекстами: «Коли полякам на Волині їхні провідники забороняли 

проводити відплатні акції, то українцям їхні провідники наказували знищити 

всіх поляків з корінням. Чимось зовсім іншим є спровоковані геноцидом 

спорадичні відповіді, а чимось іншим є злочини геноциду – знаку рівності і 

ставлення їх в один ряд бути не може» [99, с. 1074]. Особливу увагу польські 

автори звертають на наказ полковника Бонбінського, який забороняв при 

проведенні антиукраїнських акцій чинити будь-які кривди жінкам і дітям, на 

відміну від «звірств» відділів УПА. Загалом, за Сємашками, антиукраїнські акції 

в 1943–1944 р. охопили щонайменше 44 населені пункти, в яких загинуло 113 
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осіб. Жертвами у переважній більшості були упівці, учасники нападів на 

поляків. Також В. і Є. Сємашки піддають критиці подану ветераном АК, 

Ю. Туровським, кількість у 2 тисячі українських жертв. 

Такі підходи польських дослідників стосовно визначення кількості жертв 

викликали зауваження з української сторони ще під час наукових семінарів 

«Україна – Польща: важкі питання» [134, с. 191–307]. Степан Макарчук 

висловив застереження стосовно джерельної бази першої польської праці з 

підрахунку кількості жертв Ю. Туровського та В. Сємашка [159]. Він вказав, що 

використані мемуарні джерела містять неточну суб’єктивізовану інформацію. У 

спогадах злочинні дії над польським населенням приписуються збірному образу 

«українських націоналістів», тоді, коли їх реальними виконавцями були «німці з 

українською поліцією», «гестапо та українська поліція», «німці за доносом 

українців». На думку Макарчука, польськими авторами виведена узагальнена 

кількість жертв на основі припущень, які важко уточнити, оскільки інформація у 

джерелі подана фразами «вбито більшість мешканців села», «вбито частину 

жителів села».  

Схожі зауваження висловив Я. Ісаєвич у своїй реценції на книгу «Геноцид 

поляків на Волині». Дослідник дійшов до висновку, що для польських авторів 

кожен поляк, який був вбитий у 1939–1945 рр. на Волині, – це жертва 

«українських націоналістів» [177, с. 383–384]. До загального числа жертв 

«українських націоналістів» пораховано й жертви німецьких розправ, в яких 

українська поліція відігравала допоміжну роль. Крім того автори зробили 

підміну понять: «німецька жандармерія разом з українською поліцією» в їхній 

праці перетворилося на «українська поліція, якій асистували німці» [177, с. 378]. 

Я. Ісаєвич зазначив, що в дослідженні існує відмінність між підрахованою 

Сємашками кількістю вбитих поляків (36.5–36.7 тисяч) та «повною кількістю 

жертв», яка оцінюється в 50–60 тисяч. Разом з тим, автор рецензії зазначив, що 

попри певну перебільшеність цієї цифри, висновки у книзі є значно ближчими до 

правди, ніж «фантастичні» обрахунки А. Комана й Е. Пруса.  
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На прикладі Володимир-Волинського району Я. Ісаєвич вказав на 

применшенні кількості українських жертв у Сємашків (80 українців) порівняно з 

матеріалами опитувань Я. Царука (1454 українці) [177, с. 381]. Також він вказав 

на неточності стосовно цілої низки населених пунктів цього району, де кількість 

польських жертв завищена, порівняно з українськими матеріалами. Український 

дослідник наголосив на величезному обсязі здійсненої праці, однак підкреслив, 

що вона не є остаточною, а потребує подальших досліджень і збору матеріалів. 

До аналогічної думки дійшли науковці під час наукових семінарів «Україна – 

Польща: важкі питання»: «...потрібне продовження досліджень, метою яких 

будуть більш детальні підрахунки взаємних втрат. Учасники семінару 

звертаються до найвищої влади України і Польщі про фінансову допомогу для 

цих цілей» [153, с. 44]. Ця ідея не знайшла підтримки та не була реалізована.  

У доповнення зазначимо, що у своїй праці Сємашки майже не 

використовували документальні українські джерела й свідчення українців, за 

винятком тих, які пасували їхнім уявленням. Окрім того, на прикладі пацифікації 

села Малин Дубнівського повіту, про що йшлося в попередньому підрозділі, 

польські автори написали відверту маніпуляцію, оскільки заявлені ними джерела 

абсолютно не співвідносяться з отриманими висновками стосовно участі 

української і польської поліції в цій акції [98, с. 78–79].  

Отже, аналіз польських спогадів та історіографії засвідчує відсутність будь-

яких згадок про напади на українські села в першій половині 1943 р. У зв’язку з 

цим існує потреба верифікації концепції польських «відплатних акцій».  

 

4.2.1. Антиукраїнські акції за участю поляків в першій половині 1943 р. 

Антиукраїнські акції за участю поляків першої половини 1943 р. є «білою 

плямою» в польській історіографії. У цей період польські дослідники 

(Ю. Туровський, В. і Є. Сємашко, Г. Мотика, В. Філяр та інші) не фіксують 

нападів на українські села. Це зумовлено тим, що використані ними спогади 

польських очевидців не містять такої інформації, а аналогічні спогади 

українських очевидців ними переважно ігноруються. У той же час, 
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опрацьовуючи документи із фондів державних архівів України стосовно 

польсько-українських відносин на Волині, натрапляємо на велику кількість 

інформації стосовного того, що вже в першій половині 1943 р. за участі поляків 

відбувалися напади на українські поселення.  

Нижня межа таких хронологічних рамок зумовлена фіксацією перших 

антиукраїнських акцій зі сторони поляків у звітних документах ОУН і УПА. 

Верхня – виведена на основі напрацювань польської історіографії, в якій 

вважається, що лише після широкомасштабної антипольської акції зі сторони 

УПА 11 липня 1943 р., поляки почали проводити перші антиукраїнські виступи, 

так звані «відплатні акції».  

Джерельною базою для отриманої нами інформації послужили звітні 

документи українського підпілля, радянських партизанів і німецької 

адміністрації. Найбільший масив використаних джерел українського підпілля 

зберігається у ЦДАВО України (ф. 3833, Краєвий провiд (Керiвництво) 

Органiзацiї українських нацiоналiстiв на Захiдно-українських землях). Серед 

використаних документів першого опису – чотири огляди суспільно-політичних 

подій (спр. 86), суспільно-політичний огляд (спр. 91), два огляди суспільно-

політичних подій і один суспільно політичний звіт (спр. 118), дві суспільно-

політичні інформації та доповнення до звіту (спр. 124), політичний звіт з терену 

(спр. 127), вісті з району (спр. 130), стаття з журналу «До зброї» (спр. 189), вісті з 

фронту (спр. 245). З документів другого опису: щоденні вісті української 

інформаційної служби УПА (спр. 22); третього – звіти й огляд суспільно-

політичних подій (спр. 8). З документів ф. 3838, З'єднання пiвнiчних груп 

Української повстанської армiї "УПА-Пiвнiч" (групи: "Турiв", "Заграва", 

"Захiдна" ; загони: iм. Богуна, "Сiч", "Полтавський", "Фастiвський", iм. Остапа, 

iм. Б. Хмельницького та вiйськова округа "Заграва"), використано первинний 

звіт відділу «Шаули» УПА.  

Інший великий масив джерел українського підпілля з першої половини 

1943 р. зберігається у фондах Держархіву Рівненської області. У фонді Р-30, 

Колекція матеріалів ОУН-УПА, що діяли на території Рівненської області, з 
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другого опису використано звіт з терену (спр. 29), звіт з округи і суспільно-

політичний огляд (спр. 37), звіт відділу УПА (спр. 39), поіменні списки вбитих 

(спр. 65).  

Загалом використані звітні документи ОУН і УПА мають найбільший 

інформаційний потенціал про перебіг українсько-польського конфлікту. 

Особливо уважно потрібно підходити до аналізу територіальної приналежності 

представлених у звітах населених пунктів. Трапляються випадки неправильної 

адміністративної локалізації. Частина населених пунктів написана з помилками, 

а деякі села взагалі неможливо ідентифікувати, оскільки вони ніколи не існували 

на Волині.  

Представлена у звітах кількість українських жертв є складною для 

верифікації. Переважна більшість згадок про напади на села за участю поляків 

дійшли до нас в єдиному екземплярі, їх можливо перевірити лише усними 

свідченнями. Трапляються випадки, коли про напад на одне й те ж село 

збереглася інформація в кількох документах, які містять в собі різну кількість 

жертв. У таких випадках доречно подавати максимальну і мінімальну кількість. 

Окрему увагу слід приділити аналізу інформації про виконавців 

антиукраїнських акцій, яка подається в документах українського підпілля. У них 

нападники на українські села чітко поділяються на три великі групи – «поляки», 

«німці з поляками» та «більшовики з поляками». Опрацьовуючи увесь масив 

документів звітного характеру з діяльності ОУН та УПА на Волині, слід 

наголосити на тому, що в них значна увага приділялася ідентифікації виконавців 

масових вбивств українського населення. Діячі ОУН і УПА намагалися 

встановити причини спрямування німецьких каральних експедицій в ту чи іншу 

сільську місцевість. Виявлялося, що були випадки, коли причинами таких 

розправ над українськими селянами були доноси їхніх польських сусідів. Також 

траплялися ситуації, коли німецькі каральні підрозділи здійснювали вбивства 

українців, членів ОУН і УПА, за заздалегідь підготовленими списками. Згодом 

ставало відомо, що такі списки були виготовлені поляками, які жили поруч з 
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українцями. У такий спосіб польське підпілля намагалося ліквідувати 

український самостійницький рух руками німців. 

Також проаналізовано документи німецької адміністрації з Державного 

архіву Рівненської області. З фонду Р-22, Рівненський гебітскомісаріат м. Рівне, 

Рівненська обл., використана документація сільських управ німецької 

адміністрації (оп. 1, спр. 51). У доповнення до цього, проаналізовано 

опубліковані і перекладені Володимиром Косиком інші німецькі документи 

досліджуваного періоду [93].  

Документи радянських партизанів представлені фондами ЦДАГО України. Це 

документи з першого фонду, Центральний комітет Комуністичної партії України 

(ЦК КПУ), м. Київ (1918–1991), – доповідна записка про українських 

націоналістів Рівненської області (оп. 22, спр. 75) та доповідна записка Василя 

Бегми, керівника рівненського обласного штабу радянських партизан (оп. 23, 

спр. 527). З фонду 62, Український штаб партизанського руху (УШПР) (1942–

1944) – довідка із повідомлення Бегми (оп. 1, спр. 212) та донесення Бегми (оп. 4, 

спр. 24). Усі документи радянських партизан адресовані Центральному штабу 

партизанського руху та керівництву ЦК КП(б)У. 

Друга частина використаних джерел представлена документами 

супротивників українського націоналістичного підпілля. Безперечно, в цих 

джерелах присутні ідеологічні нашарування та стереотипи, які побутували в той 

час. Головним завданням в їхньому опрацюванні є виявлення реальних подій від 

агітаційно-пропагандистської інформації.  

Перша антиукраїнська акція зі сторони поляків, на згадку про яку ми 

натрапили у фондах державних архівів України, відбулася в проміжку 8–10-го 

березня 1943 р. в селі Переброди (пол. Przebrarze; сучасна укр. назва – Гайове), в 

гміні Тростянець Луцького повіту. Цей населений пункт відомий як потужна 

польська база самооборони, яка не могла бути створена і озброєна без санкції 

німецької адміністрації. Польська самооборона в цьому селі успішно відбила всі 

атаки загонів УПА [147, с. 154–155] та була ліквідована лише з приходом 
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Червоної армії. Поляки із цієї бази не лише укріплювали позиції самооборони, 

але й займались вбивствами українців задовго до 11 липня 1943 р.  

Інформація про першу антиукраїнську акцію 8–10-го березня 1943 р. 

подається одразу у трьох документах українського підпілля: в суспільно-

політичному огляді подій на Північно-Західних Українських Землях (ПЗУЗ) [44, 

арк. 83], у суспільно-політичному звіті з Луччини за місяць квітень 1943 р. [14, 

арк. 5] та в огляді суспільно-політичних подій з Луччини [1, арк. 55]. У них 

розповідається, що поляки зловили вісім українців в постолах, шість – 

розстріляли на місці, а ще двох – повезли в район, де їх розстріляв заступник 

інспектора – поляк. З контексту можна припустити, що поляки, які здійснили 

цей напад, були пов’язані з німецькою владою, можливо, перебували в 

допоміжній поліції. Однак про будь-яку німецьку участь чи керівництво в цих 

документах не йдеться. На підставі цього можна вважати, що ця акція була 

спланована та виконана безпосередньо поляками із села Переброди.  

Ще одна антиукраїнська акція відбулася 27 березня 1943 р., як подається у 

документах, у селі Мидовиці [1, арк. 54]. У цей день 50 німців і польська 

допоміжна поліція зробили облаву в цьому селі. Всіх людей зібрали на збірний 

пункт, забрали 20 хлопців і 13 дівчат на роботу до Німеччини. Причиною такої 

акції став польський донос, що це село є найбільш націоналістичним. Пізніше 

німці виявили, що мав місце фальшивий донос і мали за це судити поляків. 

Головною проблемою в інтерпретації цієї події є те, що село Мидовиці не 

вдалося ідентифікувати за довідниками ні доби Російської імперії, ані Другої 

Речі Посполитої [128; 161]; немає села з такою чи подібною назвою і зараз. Якби 

згадка про цю подію дійшла до нас лише в одному документі, можна було б 

наведений факт піддати сумніву, однак інформацію про цю подію містять одразу 

три джерела українського підпілля: два огляди суспільно-політичних подій на 

ПЗУЗ за квітень 1943 р. та суспільно-політичний звіт з Луччини за квітень 1943 р. 

Загалом у березні 1943 р. за участю поляків відбулося дві акції в Луцькому 

повіті, в яких загинуло вісім українців.  
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Вже у квітні 1943 р. антиукраїнські акції за участі поляків набрали значно 

ширшого розмаху. Напади на українські села відбувалися на території п’яти із 

11-ти повітів колишнього Волинського воєводства, а саме: в Дубенському, 

Костопільському, Ковельському, Луцькому та Сарненському повітах.  

В Дубенському повіті 30 квітня 1943 р. поляки напали на мешканців сіл 

Боремець, Торговиця і Підгайці, гміна (далі – гм.) Ярославичі [11, арк. 16; 13, 

арк. 2]. У результаті наїзду в селі Боремець було спалено три хати, три особи 

застрелили. Цікаво, що ці жертви не випадкові: було вбито кущового, 

станичного та зв’язкового. Видається, що метою польською акції в Боремці було 

знищення керівників місцевого осередку УПА. Такі точкові удари поляків по 

керівництву українського підпілля не поодинокі. З рук польсько-радянських 

партизанів 14 квітня загинув член районної екзекутиви «Данило» [14, арк. 5зв.], 

точне місце не вказано. Його в страшний спосіб замордували. Ліквідація 

низового керівництва ОУН і УПА не тільки не усували українську загрозу для 

місцевого польського населення, але й породжували хвилю акцій у відповідь зі 

сторони упівців.  

Біля села Торговиці було вбито ще шість осіб, які не мали відношення до 

українських націоналістів. У Підгайцях ця сама «польська банда» зловила 

декількох хлопців, доля яких невідома. Одному із них вдалося втекти, він 

розповів, що впізнав у цій банді місцевих поляків. В підсумку, наприкінці квітня 

1943 р. в Дубенському повіті від рук поляків загинуло щонайменше дев’ять 

українців.  

У Костопільському повіті в квітні 1943 р. відбулися три антиукраїнські акції 

за участю поляків. 10 квітня на село Бутейки, гм. Степань, червоні партизани і 

поляки скоїли два напади [13, арк. 2]. Обидва напади були успішно відбиті 

місцевим відділом УПА, в результаті нападниками втратили 50 людей вбитими, 

з української сторони вісім повстанців було вбито і троє поранено. 15 квітня 

радянсько-польські партизани напали на село Вербче, гм. Степань, було спалено 

20 хат, кількість жертв невідома [1, арк. 63; 14, арк. 13]. 25 квітня німці з 

поляками напали на село Вітковичі, гм. Березне, було розстріляно дві родини 
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[43, арк. 5]. Загалом в цьому повіті у квітні 1943 р. червоними партизанами і 

поляками було здійснено два напади, під час яких загинуло щонайменше вісім 

українців, та одна акція німців і поляків, в якій розстріляли дві українські 

родини. 

У Ковельському повіті 28 квітня 1943 р. німці і поляки вбили в селі 

Колодяжне, гм. Любитів, одного українця, який садив картоплю, ще чотирьох – 

арештували [14, арк. 4зв.]. 

Найбільша кількість нападів на українські села у квітні 1943 р. відбулася не 

на якихось віддалених територіях Волині, а навколо колишнього воєводського 

центру, в Луцькому повіті. Антиукраїнські акції охопили щонайменше 13 

населених пунктів цього повіту, а саме: гміна Чаруків – Городище й Колодежі 

[14, арк. 9зв.; 44, арк. 85], Красний Сад і Андріїв [4, арк. 3; 14, арк. 4зв.; 29, арк. 

44], колонія Красний Сад [14, арк. 4зв.], Коршів [4, арк. 3; 14, арк. 4зв.]; гміна 

Сильне – хутір і колонія Гораймівка [4, арк. 4; 14, арк. 5; 44, арк. 83], Лопатів [1, 

арк. 55зв.; 14, арк. 5зв.; 44, арк. 83], Холоневичі [44, арк. 83], гміна Торчин – 

Буяни [14, арк. 4зв.]. Ще два населені пункти не вдалося ідентифікувати – це 

колонія Олександрівка [44, арк. 83] (таке поселення присутнє у гмінах Рожище і 

Ківерці) та Садмарки [1, арк. 54]. Також подано узагальнену інформацію про те, 

що у Колківському районі поляками було вбито двох українців-шуцманів 

(поліціянти) [44, арк. 83]. Усього в Луцькому повіті за квітень 1943 р. відбулося 

десять нападів на українські села за участю німців і поляків, загинуло 173 

українці, а також відбулося шість нападів зі сторони власне поляків, в яких 

загинуло четверо українців та ще одна родина. 

У Сарненському повіті антиукраїнські акції за участю поляків у квітні 1943 р. 

зафіксовані в п’яти населених пунктах: гміна Антонівка над Горинню – Ромейко, 

Дубова, Сварині [14, арк. 13; 44, арк. 92], гміна Дубровиця – Яцулі та Нівецьк 

[14, арк. 13]. Напади на перші чотири села зроблені поляками, в них загинуло 

шість українців у селі Яцулі, три родини вбито у Дубовій та ще кілька родин в 

селі Ромейко, спалено 30 хат в селі Сварині. На село Нівецьк напали німці разом 

з поляками, вбито сім осіб.  



147 
 

Спираючись на звітні документи українського підпілля, можна зробити 

висновок, що за квітень місяць 1943 р. на території Волинського воєводства 

відбулося щонайменше 28 антиукраїнських акцій за участю поляків, які охопили 

територію п’яти повітів. Всього в цих акціях було вбито 208 українців, шість 

родин та ще «кілька родин». За виконавцями, антиукраїнські акції можна 

поділити наступним чином: 13 власне польських акцій, вбито 19 осіб, чотири 

родини; 13 акцій німців і поляків, вбито 181 особу і дві родини; дві акції 

радянських партизанів і поляків, вбито вісім осіб.  

У травні 1943 р. антиукраїнські акції на Волині за участю поляків 

продовжилися в п’яти повітах із 11-ти. У цьому місяці в районі Берестечка, повіт 

Горохів, поляки вбили одного господаря-українця [14, арк. 7зв.; 44, арк. 81]. 

Масовий терор проти українського населення продовжився у Костопільському 

повіті. У донесенні червоних партизанів розповідається, що до 2 червня 1943 р. в 

районі Деражне, польська поліція «перебила багато українського населення» [32, 

арк. 31], конкретна інформація про кількість жертв відсутня. Тут слід додати, що 

німецька адміністрація роззброїла цю польську поліцію через самовільні напади 

на українців. 27 травня власне польськими силами було спалено село Бутейки, 

гм. Степань [31, арк. 75], про жертви не повідомляється. В Ковельському повіті 

німці з поляками спалили чотири хати в селі Солотвин, гм. Голоби [14, арк. 9].  

Спільні акції за участю німців і поляків на українські села в травні 1943 р. 

продовжувалися в Сарненському повіті. За свідченням радянських партизанів, 11 

травня німці й поляки розбили українських націоналістів у селі Цепцевичі, 

гм. Антонівка над Горинню, молодь була забрана на роботи до Німеччини [23, 

арк. 43; 27, арк. 5]. 28 травня німці й поляки проводили акцію у гміні Дубровиця, 

в результаті село Грані було спалене частково, а село Трипутні – повністю [23, 

арк. 43; 27, арк. 5], інформація про кількість жертв відсутня.  

Найбільший розмах антиукраїнських акцій в травні 1943 р. фіксується, як і в 

попередньому місяці, на території Луцького повіту. Цього місяця найбільше 

нападів відбулося у гміні Щурин, деякі села піддавалися нападам по два–три 

рази. Так 18 травня німці з поляками напали на Ясенівку [44, арк. 83] та Вітоніж 
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[14, арк. 9], де загинуло 14 українців та спалено шість хат. Села Ясенівка, 

Вітоніж та Баб’є піддавалися нападам зі сторони поляків 4, 25 і 27 травня [14, 

арк. 9; 44, арк. 83], було вбито принаймні 1 українця, нападниками були поляки 

із фільварку Ясенівка. У політичному звіті за травень 1943 р. з терену «Болото» 

(упівські шифри) розповідається про те, що після подій в селі Вітоніж, 

відбувалися контакти між поляками та українцями щодо ситуації з нападами на 

села. Поляки остерігалися репресій зі сторони українців і «відкрито нарікали на 

«провокаторів» ніби то німців, що вміли польську мову, та подавалися за 

поляків, щоб ускладнити польське положення» [7, арк. 2]. Далі розповідається, 

що доведено на фактах, що 27 травня під час акції на село, найімовірніше 

Вітоніж, було вбито п’ять нападників, виявилося, що це були поляки [7, арк. 2]. 

Звітні документи українського підпілля містять інформацію, що антиукраїнські 

акції поляків відбулися і в інших гмінах. 12 травня в селі Навіз, гм. Рожище [14, 

арк. 9], поляками було вбито 133 українці, ця польська акція охопила і село 

Душа, гміна не ідентифікована, де поляками було вбито дві особи. 29 травня 

поляки озброєні у вила та коси напали на Майдан Липинський, гм. Сильне [2, 

арк. 19; 5, арк. 9; 14, арк. 9зв.], село було пограбовано, спалено десять хат. Окрім 

того в Цуманському районі в травні 1943 р. було вбито ще чотирьох українців [2, 

арк. 19; 5, арк. 9; 14, арк. 9зв.]. 

Спільні напади німців і поляків в травні 1943 р. також продовжилися на 

території інших гмін Луцького повіту. 26 травня німці й поляки провели акцію 

на такі села гміни Чаруків: Михлин [5, арк. 9; 14, арк. 9зв.], спалено шість хат, 

кількість вбитих невідома, Городище та Вігуричі [14, арк. 9зв.; 44, арк. 83], в 

яких спалено сім хат, вбито сім осіб та ще дві особи сильно побиті. 28–29 травня 

німці та поляки напали на села Тельче, гм. Колки, Погулянка і Красноволя, гм. 

Сильне [14, арк. 9зв.; 44, арк. 83]. У результаті було спалено багато хат і велику 

кількість населення було вбито. Німецькі каральні акції за участю поляків 

відбулися в селі Озеряни, гм. Полонка, де карателі зловили кількох людей і 

наказали їх вбити французові, який відпустив людей [1, арк. 59] та в селі Башова, 

гм. Рожище [1, арк. 59], в якому поляки у формі гестапо вбили трьох українців.  
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Спираючись на документи українського підпілля та радянських партизанів, 

можна стверджувати, що в Луцькому повіті за травень 1943 р. за участю поляків 

було зроблено напади на щонайменше 15 населених пунктів. Села гміни Щурин 

піддавалися нападам за цей місяць по кілька разів. У повіті було здійснено 

десять антиукраїнських акцій німцями і поляками, жертвами яких стало 

щонайменше 38 українців, з трьох населених пунктів маємо інформацію – 

«побито багато населення». Власне польськими озброєними силами було 

здійснено 13 нападів та узагальнена інформація про напади в Цуманському 

районі, було вбито щонайменше 140 українців.  

На території колишнього Волинського воєводства за травень 1943 р. було 

здійснено 29 документально зафіксованих акцій на українські села в п’яти 

повітах. У результаті цих акцій, було вбито щонайменше 179 українців, окрім 

того з трьох сіл та одного району маємо інформацію «побито багато населення», 

без уточнення кількості. З цих 29 акцій, 15 акцій було здійснено поляками, вбито 

щонайменше 141 українця, та 14 акцій німців і поляків, вбито щонайменше 38 

українців, а також інформація про велику кількість жертв із трьох сіл.  

У червні 1943 р. на Волині продовжувалися напади на українські села 

принаймні у шести повітах. У Дубенському повіті 18 червня німці з поляками 

здійснили акцію на село Топілля, гм. Ярославичі [5, арк. 8], в результаті спалено 

19 українців і сім господарств. Ще один напад в цьому повіті, нібито зі сторони 

поляків, відбувся на село Пельча, гм. Верба, було вбито 35 українців. Пізніше 

виявилося, що цей напад здійснили «більшовики під маркою поляків» [5, арк. 8; 

2, арк. 19].  

У Горохівському повіті німці та поляки 26 червня напали на села Замличі й 

Дрогиничі, гм. Хорів, було спалено п’ять господарств [4, арк. 11]. Ще одна акція 

німців і поляків відбулася в селі Диковини, гм. Берестечко [4, арк. 22], вбито 

сімох українців і спалено чотири хати. Особливо кривава акція в цьому повіті 

відбулася 10 червня і охопила територію шести сіл – Княже, Квасів, Охлопів, три 

інші села не зафіксовано. Жертвами цієї акції були 425 українців, виконавцями 

були німці. У документі зазначається, що карателі послуговувалися готовими 
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списками, які виготовили зорганізовані поляки, людей мордували цілими 

родинами [1, арк. 21; 4, арк. 22].  

У Кременецькому повіті подається загальна інформація, що відбуваються 

польські напади, без жодної конкретики [1, арк. 21; 2, арк. 24]. У 

Костопільському повіті, 5 червня, німці й поляки здійснили акцію на село 

Дюксин, гм. Деражне [2, арк. 24; 10, арк. 3], вбили одного українця, а 22 червня, 

поляки спільно з більшовиками напали на село Губків, гм. Людвипіль [21, арк. 

17; 45, арк. 24], напад було відбито.  

Як і в попередніх місяцях, в червні 1943 р. найбільша кількість 

антиукраїнських акцій за участі поляків зафіксована в Луцькому повіті. У гміні 

Чаруків напади німців і поляків відбулися в таких селах: Чаруків, Вігуричі, Загаї, 

Городище, Губин, Коршів, Міхлин [5, арк. 8; 2, арк. 18а–19], Ширахи (не 

ідентифіковано). В Коршеві було вбито 80 осіб і спалено дев’ять хат. Всього в 

Сенкевичівському районі, накладається на гміну Чаруків, в проміжку 2 квітня – 

28 червня 1943 р. було вбито 396 осіб і спалено 446 господарств [2, арк. 18а–19; 

5, арк. 8, 14]. У гміні Колки німці й поляки нападали на такі села: Медвеже, 

Костюхнівка, Вовчицьк, Лісово, Яблунька, Довжиця, Загорівка [5, арк. 8]. 

Основними виконавцями цих акцій були поляки, інформація про кількість жертв 

відсутня. У цій гміні відбулася і власне польська акція. Власними силами поляки 

напали на українців в селі Несвіч, які в той час перебували в церкві на 

богослужінні [2, арк. 18; 5, арк. 8], про жертви невідомо.  

Три напади відбулися в гміні Ківерці: 8 червня в селі Клепачів [2, арк. 18; 5, 

арк. 7] німці й поляки вбили 11 або 14 осіб, спалили п’ять господарств; 11 червня 

в Ківерцях польська поліція розстріляла родину із дев’яти осіб [2, арк. 18; 5, арк. 

7]; а в селі Будячів – застрілила жінку, наступного дня на похоронах було 

зловлено й розстріляно ще п’ять осіб, найближчих родичів [2, арк. 18; 5, арк. 8].  

Напади зі сторони німців і поляків відбувалися і в інших селах Луцького 

повіту: гміна Полонка – Гірко-Полонка, вбито 22 українці і спалено шість 

господарств, Озів, Ратнів [2, арк. 18; 5, арк. 8]; гміна Княгининек – Вікторія, 

Забороль, Великий і Малий Омеляник, села спалені на 90% [5, арк. 8]; гміна 
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Піддубці – Піддубці, піддавалися двом нападам за один день, місцеве населення 

чинило опір нападникам, спалено 22 господарства і вбито 27 українців [2, арк. 

19; 5, арк. 8].  

За червень 1943 р. в Луцькому повіті відбулося 26 нападів на українські села, 

з яких 25 скоїли німці й поляки, один напад – власне поляки. У результаті 

нападів німців і поляків за мінімальними підрахунками загинуло 142 українці, а 

за максимальними – 461. Такі різні дані зумовлені тим, що джерела містять в 

собі різну кількість жертв, тому доречно подавати інформацію за мінімальними 

та максимальними підрахунками.  

На території колишнього Волинського воєводства за червень місяць за участю 

поляків було скоєно щонайменше 34 напади, в яких загинуло від 173 до 492 

українців в залежності від використаних джерел. З цих 34 нападів, 32 напади 

здійснили німці і поляки, один напад поляки та більшовики, ще один напад було 

здійснено власне поляками. Усі жертви зі сторони українців були отримані в 

результаті спільних акцій німців і поляків. Для кращого розуміння розгортання 

українсько-польського протистояння на Волині, слід зазначити, що на шість сіл 

німці напали в червні 1943 р. в Горохівському повіті, без прямої участі поляків, 

провели каральні операції. У результаті цих акцій загинуло біля 425 українців. 

Німці проводили вбивства вибірково, окремими родинами, послуговуючись 

готовими списками, які підготували місцеві зорганізовані поляки. Також 

відбулася провокація зі сторони радянських партизанів. Більшовики, під 

виглядом поляків, напали на село Пельча, гм. Верба, Дубенського повіту, вбили 

35 українців. Однак було виявлено, що поляки не мають до цього нападу 

жодного відношення.  

Останній період дослідження охоплює період 1–11 липня 1943 р. Ці 

хронологічні рамки зумовлені тим, що в концепції «відплатних акцій», польські 

дослідники не фіксують нападів на українські села до 11 липня 1943 р., про що 

раніше було зазначено. Однак звітні документи українського підпілля містять 

інформацію, що напади на українські села продовжувалися на початку липня 

1943 р. Так 4–5 липня в Дубенському повіті поляки напали на села Людвиківка й 
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Панська Долина, гм. Млинів [9, арк. 2], та на Підгайці, гм. Ярославичі [9, арк. 2]. 

На околицях Людвиківки й Панської Долини одного українця застрелили, ще 

одного – поранили, в Підгайцях вбито одного українця.  

У Здолбунівському повіті відбулося два напади на українські села в гміні 

Здовбиця. 9 липня 1943 р. німці та поляки вбили 20 осіб, знані поіменно, в селі 

Тайкури [46, арк. 35], а 10 липня в селі Гільча поляки спалили 11 осіб, переважно 

літніх людей, які теж відомі поіменно [46, арк. 12]. У цьому ж повіті польська 

поліція 30 червня здійснила акції на село Хорів і Бродовські хутори, гм. Хорів 

[42, арк. 40, 55; 46, арк. 12], було вбито четверо українців. 

Криваві напади німців і поляків відбулися в селах гміни Турійськ 

Ковельського повіту. 4 липня 1943 р. німці й поляки спалили село Туличів [7, 

арк. 4], вбито близько 100 осіб. У цей же день ця сама карна експедиція частково 

спалила села Літин і Радовичі [7, арк. 4]. Про українські жертви в політичному 

звіті конкретної інформації немає, однак вказано, що в селі Радовичі було вбито 

50 поляків.   

Знову ж таки, як і в попередніх місяцях, найбільша кількість нападів 

фіксується в Луцькому повіті. Напади здійснювалися на одні й ті ж села. 4 липня 

поляки напали на українців між селами Холоневичі та Гораймівка, гм. Сильне [5, 

арк. 19; 7, арк. 4], було вбито п’ять осіб. Польські напади відбулися на наступні 

села: Яромель, гм. Тростянець [5, арк. 15; 7, арк. 4], інформація про жертви 

невідома, Усичі, гм. Торчин [5, арк. 15; 7, арк. 4], вбито одну особу та спалено 

сім хат, Мильськ, гм. Рожище [5, арк. 15; 7, арк. 4], УПА відбила напад. Окрім 

того на село Рудка, гм. Рожище [5, арк. 15], напали німці, поляки та угорці, було 

спалено 72 хати та вбито 11 осіб.  

Загалом за період 1–11-того липня 1943 р., на території Волинського 

воєводства, за участі поляків було здійснено 16 нападів на українські села, вбито 

щонайменше 154 українці й 50 поляків. З цих 16 нападів дев’ять нападів 

здійснили власне поляки, в результаті чого загинуло 19 українців. Ще сім 

нападів вчинили німці й поляки, з них один напад відбувся за участю угорців, в 

результаті було вбито 135 українців і 50 поляків.  
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Можна тільки здогадуватися про причини відсутності інформації про такі 

антиукраїнські акції у спогадах польських очевидців. Можливо, вони зумовлені 

методологічними прорахунками польських дослідників, які не ставили питання 

про напади на українські села під час збору спогадів. Також такий стан речей 

може бути зумовлений впливом політики пам’яті, яка проводилася Польщею 

стосовно трактування подій на Волині. Таким чином індивідуальна пам’ять 

польських очевидців зазнавала впливу концепції геноциду на Волині. У ній 

полякам відведена роль беззахисних жертв, а українцям – безжальних і 

холоднокровних убивць. Відповідно польські очевидці намагалися 

«вбудовувати» свої спогади про ті події відповідно до цієї концепції.  

 

Співставивши історіографічні напрацювання польських дослідників та зібрані 

ними усні джерела стосовно перебігу міжнаціонального конфлікту на Волині в 

першій половині 1943 р. з тогочасними українськими, радянськими та 

німецькими документами можна виділити наступні зауваги. По-перше, в 

індивідуальній пам’яті польських очевидців Волинської трагедії тісно 

переплелися процеси запам’ятовування і забування. Так злочини проти власного 

народу міцно закарбувалися в індивідуальній пам’яті поляків, в той же час 

кривди заподіяні українцям не знайшли свого відображення. Аналогічні процеси 

«запам’ятовування-забуття» є характерними для спогадів українських очевидців. 

По-друге, під час верифікації польської концепції «відплатних акцій» знайшла 

своє підтвердження теза Я. Ісаєвича стосовно того, що слід брати до уваги як 

використані польськими дослідниками джерела (переважно польські спогади), 

так і проігноровані ними комплекси джерел (українські спогади, а також 

документи ОУН і УПА, радянських партизанів та німецької адміністрації). 

Відкидання або необізнаність з останніми, дозволили дослідникам трактувати 

події Волинської трагедії в польському національному історичному наративі. 

Можна припустити, що на основі концепції «відплатних акцій» бере свій 

початок загальновизнана у Польщі концепція «геноциду поляків на Волині».  
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Українські жертви Волинської трагедії потребують подальшої наукової 

розробки. У вітчизняній історіографії відсутнє узагальнене дослідження з 

підрахунку кількості українських жертв, в якому б були б використані всі наявні 

джерела, як документальні, так і усні. Таке дослідження потребує залучення 

значних кадрових і фінансових ресурсів та організаційної підтримки державних 

інституцій. Катастрофічно спливає час, коли ще можна встигнути провести 

польові дослідження. Однак ця праця була б досить корисною як для 

формування національної політики пам’яті, так і для проведення 

конструктивного діалогу з польською стороною.  

Відсутність комплексного дослідження з кількості українських жертв на 

Волині породила серйозні проблеми в суспільному та науковому сприйнятті цієї 

трагічної сторінки в історії обох народів. Цілком логічно, що встановлення 

кількості українських жертв ніколи не було й не буде завданням польської 

історіографії, однак фрагментарність таких даних сприяла усталенню досить 

популярних концепцій «геноциду поляків на Волині» та «відплатних акцій».  

Провідні польські дослідники Волинської трагедії В. і Є. Сємашки та 

Г. Мотика у своїх працях не надають конкретної дати початку відплатних акцій 

на українські села. У той же час, стосовно першого нападу УПА на поляків, 

професор Мотика зазначає, що він відбувся 8–9 лютого 1943 р. на село Паросля, 

гм. Антонівка на Горинню Сарненського повіту. На основі інформації з його 

праці можна встановити, що перша відплатна акція на Волині відбулася 12 липня 

1943 р., коли польська самооборона із Перебродів напала на село Тростянець в 

Луцькому повіті. Тобто, лише через 5 місяців після нападу на Парослю, поляки 

вчинили першу «відплатну акцію» на українців. Фактично, професор Мотика не 

наводить жодних даних про будь-які напади зі сторони поляків на українців у 

проміжку від 8–9-го лютого до 11 липня 1943 р.  

У той же час одразу три звітні документи українського підпілля подають 

інформацію, що перший напад поляків на українців відбувся 8–10 березня 

1943 р. в тих же Перебродах (пол. Przebrarze), гміни Тростянець Луцького 

повіту, тобто лише на місяць пізніше від нападу УПА на Парослю. У результаті 
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цього нападу було вбито вісім українців. Слід зазначити, що села Паросля і 

Переброди розташовані на відстані 100 кілометрів одне від одного. Можливо, цю 

акцію слід вважати першим нападом польського підпілля на українців. У зв’язку 

з чим виникає питання, чому перша «відплатна акція» польського підпілля 

відбулася не в Сарненському повіті, біля села Паросля, а на 100 км південніше в 

Луцькому повіті в селі Переброди? І взагалі, чи доречно в такій ситуації ставити 

питання про будь-які «відплатні акції»? 

У квітні – на початку липня 1943 р. антиукраїнські акції ставали частішими на 

території Волинського воєводства. Спільних акцій німців і поляків у квітні 

1943 р. відбулося 13, вбито 181 українця й 2 українські родини; у травні – 14 

нападів, вбито 38 українців, у трьох селах і в Деражненському районі подано 

інформацію «побито багато населення»; у червні – 32 напади, вбито мінімально 

174 українці, максимально – 492; на початку липня – 7 нападів, вбито 134 

українці та 50 поляків.  

У квітні 1943 р. власне польських акцій відбулося 13, вбито 19 українців та 

більше 4 українських родин; у травні – 15 нападів, вбито 141 українця, спалено 

одне село з жителями; у червні – один напад, без жертв; на початку липня – 

дев’ять нападів, вбито 19 українців. Стосовно спільних акцій радянських 

партизанів і поляків, то два напади зафіксовано у квітні 1943 р., вбито вісьмох 

українців, ще один – у червні, без жертв.  

Опрацювавши документальні джерела Волинської трагедії за період від 8 

березня до 11 липня 1943 р., можна стверджувати, що у Волинському воєводстві 

відбулося принаймні 107 нападів на українські села за участю поляків, було 

вбито як мінімум 722 українці (за іншими даними – 1041 особу). 

Спираючись на зазначені вище документальні джерела, можна констатувати, 

що антиукраїнські акції польського підпілля розпочалися задовго до липня 

1943 р. Починаючи з квітня 1943 р., польські напади охоплювали все більшу 

територію і відбувалися у п’яти із 11-ти повітів колишнього Волинського 

воєводства. За спостереженнями автора, на початок липня 1943 р. антиукраїнські 

акції не відбувалися на території Володимирського, Любомльського та 
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Рівненського повітів. Отримані дані дають можливість ставити під сумнів 

концепцію польських відплатних акцій як таку, що не відповідає реальному 

стану речей, а лишень служить моральним виправдання масового вбивства 

українців на Волині. Відсутність інформації про ці напади у польських усних 

джерелах є наслідком методологічних прорахунків дослідників, а також 

зумовлена мартирологічною політикою пам’яті про Другу світову війну. 

 

4.3. Верифікація польських та українських спогадів  

В основу верифікації польських та українських спогадів про Волинську 

трагедію взято тільки ті спогади, які походять з одного й того самого населеного 

пункту та були опубліковані або перебувають в загальному доступі. Спогади, які 

зберігаються в приватних колекціях та є неопублікованими, до уваги не бралися. 

Паралельно з цим проводився пошук інформації про ці події серед тогочасних 

документальних джерел.   

Оскільки в досліджуваний період на території Волині неодноразово 

змінювався адміністративно-територіальний устрій та проходив німецько-

радянський фронт, на думку автора, найдоречніше використовувати довоєнний 

поділ часів Другої Речі Посполитої. Його використання також зумовлено тим, 

що значна частина дрібних населених пунктів, як-от: осади, фільварки, колонії, 

лісничівки, поселення, поштові станції, урочища була знищена під час війни, 

тому визначити їхню адміністративну приналежність до сучасних районів 

надзвичайно складно. Окрім цього, використання повітово-гмінного поділу 

полегшить співставлення отриманих результатів з аналогічними дослідженнями 

польських дослідників.  

Так у Володимирському повіті можна співставити спогади з наступних 

населених пунктів: Ставочки, Білин, осада Хринів, маєток Ляхів, колонії 

Терезин, Пінський Міст, Ясенівка (пол. Jesienówka). 

Так з колонії Ясенівка до нас дійшло лише одне свідчення Галини 

Яблонської (дівоче прізвище – Томашевська) [99, с. 1229–1231], яка була 

очевидицею того, як українці вбили наприкінці серпня 1943 р. дві польські 
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родини, в тому числі і її власну. Все почалося з того, що до них прийшов 

староста села Свійчів, українець Цибуля і наказав перевозити її батьку речі 

польських сусідів, які покинули колонію ще в червні. З тим солтисом приїхало 

двоє незнайомих бандерівців та ще кілька людей. Вони наказали родинам 

Томашевських та Рутковських лягати на землю лицем до землі, під час чого 

респондентці вдалося втекти. На основі її свідчень можна встановити, що було 

вбито шість осіб з її родини (батьки Антоній і Юзефа, брати Роман і Маріан, 

бабуся Гелена Крук і тітка Розалія), а також п’ять осіб з родини Рутковських. За 

свідченням Г. Яблонської було вбито 11 польських мешканців колонії. В той же 

час Сємашки нарахували там 19 вбитих поляків, додавши до цього свідчення 

групове інтерв’ю з двома вояками 27 Волинської дивізії піхоти АК (Яніною 

Лапай і Збігнєвом Швйондером), які скоріш за все не були очевидцями знищення 

колонії Ясенівка, але заявили, що в цей час було вбито ще Пауліну і Юзефа 

Бучека, Каміля Бучека та п’ятиособову родину Зимонів [98, с. 921; 99, с. 1314]. 

Тобто, дослідники вважали, що свідчення дивом уцілілої Г. Яблонської не є 

достовірним, оскільки містить лише 11 польських жертв, а тому «доповнили» 

його сумнівним усноісторичним джерелом, яке надала зацікавлена в конфлікті 

сторона (вояки АК), збільшивши кількість жертв до 19 осіб. Окрім того, виникає 

питання, чи не були виконавці цього злочину українськими поліцаями, оскільки 

приїхали з представником німецької адміністрації – старостою села. Можливо, 

очевидець називає їх «бандерівцями» на основі пізніших навіювань і 

стереотипів, адже дуже дивною виглядає ситуація, щоб староста на німецькій 

службі керував українськими повстанцями, хоча повністю цього не можна 

виключити.  

З української сторони про події в колонії Ясенівка до нас дійшло групове 

інтерв’ю зібране І. Пущуком. З контексту видно, що свідчення надали  мешканці 

сусіднього села Свійчів – Дубенчук Антоніна Іванівна 1923 р. н., Дубенчук 

Ольга Павлівна 1920 р. н., Корчик Петро Матвійович 1928 р. н., Іляшук Ольга 

Михайлівна 1927 р. н., Дубенчук Ольга Степанівна 1933 р.н. Оригінального 

транскрипту інтерв’ю не подано, вказано узагальнену інформацію про те, що 
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«друга половина [мешканців колонії], залишаючись на місці, ймовірно, стала 

жертвою нападу упівців, які мстили за терор аківців щодо українців у сусідніх 

селах Турійського району, загинуло 19 поляків» [91, с. 143]. Жодних прізвищ та 

імен польських жертв не названо. Складається враження, що І. Пущук дійшов до 

цієї цифри не самостійно, а почерпнув її з праці Сємашків, оскільки у висновку 

вказано, що загинула невідома кількість поляків.  

Архівних джерел стосовно подій в колонії Ясенівка у серпні 1943 р. не було 

віднайдено. Загалом хотілося б звернути увагу на те, що у свідченні очевидиці 

тих подій Г. Яблонської, яка втратила тоді свою родину, міститься інформація 

лише про 11 польських жертв. Натомість не очевидці тих подій додали до цієї 

кількості ще вісьмох осіб. Українські свідки, також не очевидці, не надали 

конкретної інформації про те, що трапилося в цій колонії, хоча і не заперечили 

польську версію.  

Наступним населеним пунктом, з якого були опитані як українські, так і 

польські респонденти є село Ставочки. За версією Сємашків, 29 серпаня 1943 р. 

упівці разом з місцевими українцями замордували близько 27 поляків, декілька з 

яких відомо поіменно [98, с. 884]. Основою для таких висновків послужили два 

свідчення – лист Станіслави Корвінової до Яніни Віцкевічової, з фондів 

Інституту національної пам’яті Польщі [99, с. 1231–1232, 1296] та спогади 

Владислава Сємашка [99, с. 1320], з його ж власної приватної колекції. Цікаво, 

що обидва респонденти не були очевидцями подій, ані мешканцями цього села в 

1943 р. Більше того, С. Корвінова написала, що не мешкала на території Волині з 

листопада 1939 р., коли була змушена полишити Ставочки. Вона переповідає 

інформацію від пані Софії Пшестшельської, яка також з 1939 р. мешкала в 

родичів у сусідньому селі Олеськ. Тим не менше, такі особливості «обізнаності» 

С. Корвінової з подіями в селі Ставочки в 1943 р. не завадили їй у деталях 

описати мордування поляків у цьому селі «українськими фашистами» [99, с. 

1232]. Інформація від В. Сємашка не є доступною, але він не є ні мешканцем 

цього села, ні очевидцем подій. У той же час, І. Пущуком було взято групове 

інтерв’ю стосовно подій у селі Ставочок з двома очевидцями – Ткачуком Іваном 
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Лукашовичем 1924 р. н. та з Ткачук Марією Миколаївною 1927 р. н. [89, с. 133–

134], які були мешканцями цього села в той час. Українські респонденти 

засвідчили, що частина поляків покинула село ще в 1943  р., чотири особи з 

родини Куклінських та Пьотр Пінкашевський були убиті повстанцями, решта 

поляків проживала в селі до грудня 1943 р., у зв’язку з тим, що поляки й червоні 

партизани почали знищувати навколишні українські села. Названі прізвища 

вбитих поляків не співпадають з тими, про які написала у листі С. Крвінова. 

Документальних джерел стосовно подій у цьому селі віднайдено не було. На 

думку автора, в такій ситуації слід надавати перевагу спогадам очевидців тих 

подій.  

Існує можливість верифікувати польські та українські джерела на прикладі 

фільварку Ляхів, що біля села Порицьк. Використовуючи широке коло джерел, 

як архівних, так і усних [98, с. 891], в тому числі і з очевидцями подій, 

В. і Є. Сємашко встановили, що в цьому населеному пункті було вбито 

щонайменше 26 поляків. Особливо цінними в реконструкції тих подій є спогади 

Ядвіги Краєвської, очевидиці тих подій. Слід зазначити, що надана нею 

інформація знайшла своє підтвердження в документах польського підпілля на 

Волині. На противагу цим джерелам, І. Пущук опитав трьох мешканців 

сусіднього села Старосілля – Гульна Василя Дмитровича 1930 р. н., Магдюка 

Прокопа Омеляновича 1919 р. н., Ковальчука Миколу Пилиповича 1917 р.н., які 

засвідчили, що в 1942 р. був убитий невідомими лише поляк Бернардт. Про цю 

жертву згадували й польські очевидці. Безсумнівно, в цій ситуації слід надавати 

перевагу спогадам польських очевидців, до того ж підтверджених архівними 

документами.  

Велика польська база самооборони в 1943 р. існувала в селі Білин, яке було 

одним з епіцентрів міжнаціонального конфлікту на Волині. Згідно з версією 

Сємашків українських жертв не зафіксовано [98, с. 913], про напади на 

довколишні українські села інформація також відсутня. Всього було опитано не 

менше 14 польських респондентів. Основна увага в їхніх розповідях стосується 

нападів на базу в Білині зі сторони УПА, в результаті чого було вбито п’ять 
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поляків та ще стільки ж загинуло під час боїв. Владислав Малиновський взагалі 

зазначив що «в Білині біля Володимира, польські партизани – Військо польське, 

так ми їх називали, не знущалося над цивільним українським населенням, 

трактували його так само, як і нас, боролися тільки з УПА і їх вбивали, тих, що 

мали зброю – різунів. Навіть українська людність тікала до місць, де стояло 

Військо польське – почували себе безпечними. Розмовляв з партизанами, яким 

українці повбивали родини – розповіли, що їм заборонено мститися на цивільних 

українцях, бо не всі вони винні ...» [99, с. 1238]. Далі свідок розповів, що 

траплялися випадки, коли українці тікали від польських партизанів, дуже 

боялися їх. Окрім того, коли місцеві українці все ж потрапляли до польських 

партизанів, то їм нічого не робили і просто відпускали.  

Така інформація не знаходить свого підтвердження у спогадах українських 

очевидців Кардашуків (Костянтина, Анатолія і Ганни) [91, с. 79–84], які 

розповіли, що в Білині було вбито українця Калинюка, після чого доброзичливі 

поляки порадили решті українців негайно покинути село, завдяки чому 

врятувалося щонайменше шість родин.  

На прикладі Білина існує можливість верифікувати інформацію з польських 

усних джерел за допомогою звітної документації українського підпілля. 

Польські свідчення про те, що база в цьому селі мала виключно 

«самооборонний» характер не відповідає дійсності. 8 серпня 1943 р. поляки, які 

мали базу в Білині, напали на сусіднє село Писарева Воля, спалили всі забудови, 

а населення повтікало [4, арк. 27]. Ця інформація підтверджується українськими 

очевидцями [91, с. 113–119]. 18 листопада білинські поляки напали на с. Ворчин, 

замордували чотири особи та ще одну забрали з собою [16, арк. 34], а 14 грудня 

– на колонію Стрілецька №1, де замордували 47 осіб та дві ранили, у нападі 

брали участь 20 поляків [16, арк. 54].  

У той же час, за звітами УПА, антипольська акція в цьому районі тривала з 

26 по 31 серпня: «протипольска акція в терені 26-31.8 проведена невміло і 

невдало. ... Особливо невдало проведено акцію в Устилузькому районі. 

Розбурхане польське населення скупчилося тут в Стенжаричах і Білині і 



161 
 

зорганізувало міцні банди, які своїм терором вигнали з району все українське 

населення, змушене евакуюватися на терени Вербського і Любомльського 

районів» [4, арк. 41]. 

Особливо запеклі бої між українцями та поляками точилися за село Руда. 

Наприкінці вересня 1943 р. «самооборона» з Білина двічі нападала на це село, в 

результаті чого було вбито 20 та 12 українців відповідно [2, арк. 34, 53]. 11 

жовтня сотня Грізного зайняла становище в Руді і майже весь час вела боротьбу 

з поляками, які з Білина нападають на українські села [19, арк. 11]. 14 жовтня 

група поляків з охороною до 30 озброєних людей приїхала до с. Руди та 

навколишніх колоній, зав’язався бій з УПА, вбито 10 поляків [20, арк. 8]. Новий 

напад поляків з цієї «самооборони» відбувся на наступний день, 15 жовтня. 

Упівська застава відкрила вогонь і вбила п’ятьох нападників [18, арк. 8; 19, арк. 

11]. Вже 16 жовтня поляки з Білина знову зробили наступ на Руду в кількості 35 

чоловік, підпалювали будинки із запальних куль, рій УПА був змушений 

відступити, було убито сотенного «Грізного» [19, арк. 11]. Перемогу над 

упівцями забезпечила прислана німецькою адміністрацією українська допоміжна 

поліція в кількості 65 осіб [20, арк. 8]. Звідси можна припустити, що в цьому 

конкретному випадку німці були не лише зацікавлені в українсько-польському 

конфлікті, але й фактично його організували. Між українцями та поляками 

траплялися щоденні бої, в той же час як німці не приймали заходів з метою 

наведення ладу в регіоні, підтримуючи то одних, то інших, роздмухуючи ще 

більше протистояння. Обидві сторони несли численні жертви під час цього 

конфлікту.  

Існує можливість верифікації усних джерел стосовно осади Хринів гміни 

Грибовиця. Використавши 23 усних джерела, переважно з приватних колекцій, 

Сємашки встановили, що під час нападу на костел було вбито близько 150 

поляків, з яких 26 названо поіменно [98, с. 825–827]. Доступ до всіх джерел 

неможливий, однак опубліковані спогади Тадеуша Сальви, мешканця цієї осади 

та очевидця тих подій, містять дещо іншу кількість жертв. Цікавим є той факт, 

що свідок був першим, хто пішов до костелу після нападу та особисто бачив 
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вбиті тіла поляків. Він засвідчив, що були вбиті Мєтек Метелько, його 

молодший брат був ранений, але вижив, пан Манькут, на стежці біля костелу 

лежало ще кілька трупів, під самим костелом лежала вбита жінка, а ще дві вбиті 

особи лежали на городі, між ними ксьондз Котвіцькі [99, с. 1239–1240]. Хоча 

Т. Сальва застеріг, що не знає точної кількості вбитих, бо не рахував їх і, 

напевно, всіх не бачив. Очевидно, його розповідь не вписується в число 150 

трупів задекларованих Сємашками. На цьому прикладі слід зазначити, що існує 

потреба верифікації польських спогадів між собою. Підрахована Сємашками 

кількість жертв у 150 осіб під час нападу УПА на костел в маєтку Хринів була 

піддана сумніву опитаними І. Пущуком мешканцями села Хринів. Карпюк 

Варвара Якимівна 1924 р. н. та Демчик Надія Андронівна 1931 р. н. засвідчили, 

що під час нападу було вбито не більше 18 поляків [89, с. 59–60]. Більш розлогі 

коментарі стосовно цього епізоду можливі лише при можливості доступу до 

оригіналів спогадів польських та українських респондентів.  

Масове вбивство цивільного польського населення зі сторони УПА 

відбулося 29 серпня 1943 р. в колонії Тересин, яка була створена в процесі 

парцеляції маєтку в селі Когильне. За даними Сємашків було убито 207 поляків 

та одну росіянку, більшість з них подані поіменно [98, с. 941–942]. Така кількість 

жертв була усталена на основі усних спогадів поляків, в  тому числі і очевидців 

тих подій, які дивом врятувалися [99, с. 1241–1242]. Польські дослідники 

усталили, що виконавцями цього злочину були українські селяни з Когильна та 

Гнійного. На основі свідчень українців – мешканців сусіднього села Острівок, 

І. Пущук дійшов до висновку, що зазначена кількість польських жертв у колонії 

Тересин є пепербільшеною і нарахував 156 вбитих [91, с. 255–256]. На думку 

дисертанта, в цій ситуації слід надавати перевагу очевидцям подій, але 

додатково слід ознайомитися з недоступними свідченнями з приватних колекцій. 

Окремо слід зазначити, що польські свідки не повідомили жодної інформації 

стосовно нападів на українців у селі Когильному, до якого належала колонія 

Тересин, але надали інформацію про 76 вбитих поляків [98, с. 922–923]. У той же 

час в інформаціях з терену (ймовірно за листопад 1943 р.) йдеться про те, що 
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поляки декілька разів нападали та грабували Когильне [16, арк. 32]. Також 

зазначено, що 2 листопада 1943 р. відділ УПА відкрив вогонь по поляках, було 

вбито шість осіб, серед них одна жінка.   

На основі звітних документів українського підпілля можна стверджувати, 

що село Когильне піддавалося систематичним нападам зі сторони польських 

сусідів. 28–29 вересня 1943 р. поляки нападали на застави с. Когильно та 

Могильно район Верба. Їх відбито без жодних втрат, четверо нападників убито 

[16, арк. 44]. 16 листопада було здійснено напад на варту самооборони, спалено 

23 хати, двох українських жінок застрелили та кинули у вогонь [16, арк. 34]. У 

цілому напад вдалося відбити. Окрім цього в документі йдеться про те, що 

німецька адміністрація доклала зусиль до розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі: «Українська поліція у Володимирі безпощадно б’є поляків. Останньо 

одержала наказ, що коли стріне польського поліціянта на терені сіл Барбарівка, 

Поморки, і Поничів, може його застрілити ...» [16, арк. 34]. Для цього німецька 

адміністрація почергово загравала то з одними, то з іншими. Так 29 вересня – 4 

жовтня німці завербували 100 українців до лав допоміжної поліції на 

Володимирщині, паралельно з цим 1–3 жовтня у Володимирі було заарештовано 

близько 80 польських поліціянтів [16, арк. 44]. Така заміна поляків українцями і 

навпаки траплялася неодноразово. Однак вже 3 листопада, як повідомляється у 

хроніці УПА, «поляки з німаками» напали на с. Когильне та пограбували церкву, 

під час бою було вбито шість поляків [19, арк. 32]. Достеменно можна 

стверджувати, що напади на цивільне населення Тересина та Когильного були 

обопільними, з численними жертвами з обох сторін. На думку дисертанта, 

першими на польську колонію напали в серпні 1943 р. упівці, а особливо активна 

фаза протистояння припала на вересень – листопад. Використані усні джерела, 

як польські, так і українські, або не містять інформації про жертви з протилежної 

сторони, або применшують їх кількість. Також у спогадах не розповідається про 

позицію німецької влади стосовно міжнаціонального конфлікту. У той же час 

архівні документи розкривають цю проблематику та вказують на те, що нацисти 
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доклали зусиль до взаємного винищення між українцями та поляками в цих 

населених пунктах.   

Неоднозначна ситуація склалася під час підрахунку кількості польських 

жертв під час нападу УПА на колонію Пінський Міст. За підрахунками 

В. і Є. Сємашків, в цьому населеному пункті було 35–36 поляків [98, с. 930–931]. 

До такого висновку дослідники дійшли на основі трьох спогадів. Поруч з цим, у 

спогадах Антоніни Зимон 1910 р. н., очевидиці нападу українців на колонію, 

подається докладний перелік жертв [99, с. 1242]. В цьому джерелі зазначено, що 

всього в колонії мешкало сім родин – «з одної родини вбито трьох чоловіків, з 

другої родини вбито сім осіб, з третьої родини двох синів вивезено до лісу і там 

вбито, з четвертої родини вбито троє дітей і двоє осіб, з п’ятої родини вбито 

стару матір» [99, с. 1242], тобто загалом свідок вказала, що було вбито 19 осіб. 

Перед цим вона зазначила, що було вбито членів її родини в кількості шести 

осіб, окрім того згадано родину Сєнкевичів, з якої було вбито чотирьох осіб. 

Навіть якщо припустити, що це шоста і сьома родини, які мешкали в цій колонії, 

то разом виходить 29 жертв, а не 35–36, як це подають Сємашки. Можливо, два 

інші недоступні усні джерела вказують на якихось інших жертв, але тоді виникає 

питання, чому польські дослідники вибрали ті джерела, які фіксують найбільшу 

кількість жертв, відкинувши спогади очевидиців, що містять меншу кількість 

жертв? На користь обізнаності А. Зимон з мешканцями Пінського Мосту 1943 р. 

свідчить те, що вона назвала прізвища всіх польських родин – Лукарські, Хибсці, 

Укапці, Видехаї, Свістоські, Сєнкевичі і Зимони. І. Пущук, на основі спогадів 

Дубенчука Євгена Максимовича 1929 р. н., на той час мешканця сусідньої 

колонії Вандиволя, дійшов до висновку, що під час міжнаціонального конфлікту 

в Пінських Мостах ніхто не загинув [91, с. 149]. На думку автора, за відсутності 

можливості верифікації цих спогадів архівними документами, перевагу слід 

надати спогадам А. Зимон, яка назвала всі польські родини з цієї колонії і 

кількість вбитих осіб.  

У Горохівському повіті існує можливість верифікації доступних польських 

та українських усних джерел з архівними документами з таких населених 
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пунктів: Киселин, Твердині, Замличі. Особливо кривавий напад на польське 

населення відбувся 11 липня 1943 р., що зібралися на молитву до костелу в 

Кисилені. Оскільки це велике село із мішаним населенням, то до нас дійшла 

велика кількість як українських, так і польських свідчень. За підрахунками 

Сємашків було вбито 101 поляка, про українські жертви інформація відсутня [98, 

с. 162], а за даними І. Пущука – 30–40 поляків та 5 українців [89, с. 265]. У будь-

якому разі загинула велика кількість польського цивільного населення. 

Співставивши ці дані з архівними джерелами, можна стверджувати, що така 

кривава розправа зі сторони УПА в Кисилині 11 липня 1943 р. була інспірована 

діями німецької влади, про що йшлося огляді суспільно-політичних подій на 

Володимирщині і Горохівщині за м. травень 1943 р.:  

Німці кажуть, що кожний українець є для них ворогом. Відважні у гурті. В 

боях з повстанцями часто охоплює їх паніка. До поляків ставляться дуже 

добре. Використовують їх як сліпе знаряддя в своїх руках проти нас. Дають їм 

зброю, навіть уживають їх до акцій проти нас. Стягують їх у міста й 

фільварки тому, щоб була поміч в разі нападу повстанців. Всіма силами 

стараються не допустити поляків до співпраці з нами. Стараються шахувати 

одних другими. Поляків можемо поділити на два табори, одні, що хочуть з нами 

співпрацювати і говорять, що німці є для них таким самим ворогом, як і для нас. 

Друга сторона поляків насторожена до нас дуже ворожо. І веде співпрацю з 

німцями. Останні помічення виказали, що вони були спричиннниками підпалу 

наших людей, мають зброю, переводять військові справи. Є випадки, що поляки 

відгрожують нашому населенню ніби будуть вирізувать ... , Киселинський 

район.  

Також у цьому документі зазначається, що вже в травні 1943 р. не було ні 

уряду, ні поліції. Можна припустити, що з цього часу місцеві поляки почали 

погрожувати українцям, палили їхні оселі. Загалом польські напади на Кисилин 

зафіксовані в пізніших звітах УПА. 20 жовтня 1943 р. засідка з 12 чоловік 

відкрила кулеметний вогонь по 80 поляків, які прямували до села Кисилин. У 

бою «ворог втратив 12 забитими, з нашої сторони втрат не було» [19, арк. 16]. 
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Уже 24 жовтня на Кисилин напало 28 поляків та 6 німців, зав’язався бій з УПА. 

В результаті було вбито 13 поляків і 1 німця [16, арк. 25]. Спільні акції на це село 

за участю німців і поляків відбулися 10, 11 і 12 листопада [16, арк. 32–33]. Про 

загрозу нападу зі сторони поляків на Кисилин йдеться в наказі командира групи 

УПА «Турів» від 19 січня 1944 р. [17, арк. 162]. Загалом Кисилин, як і Білин, 

належать до епіцентрів Волинської трагедії. Інформація з усних джерел назагал 

підтверджується архівними документами. Виняток тут становлять українські 

жертви, які не були зафіксовані в польських спогадах.  

Міжнаціональний конфлікт також зачепив село Твердині. На основі спогадів 

польських очевидців, встановлено, що під час нападу українців на поляків 

загинуло 64 особи, про будь-які українські жертви не йдеться [98, с. 170–171]. У 

той же час під час опитування українських очевидців тих подій, І. Пущук 

отримав інформацію про чотирьох знищених поляками українців та зазначив, що 

УПА вбила не більше 30 поляків [89, с. 266–267]. Віднайти будь-яку інформацію 

з архівних фондів про конфлікт в Твердинях не вдалося. Цікавий факт, Юзеф 

Дембський 1925 р. н., який станом на 1943 р. не мешкав у цьому селі, але 

«засвідчив» імена жертв і спосіб, яким їх було позбавлено життя [89, с. 119–120].  

Христина Каліта 1930 р. н. розповіла про кривавий напад УПА на село 

Замличі 11 липня 1943 р., а також про інші напади 27–29 серпня цього ж року 

[99, с. 1121–1122]. Під час першого нападу вбито її родину та багатьох інших 

мешканців цього села. Всього за підрахунками Сємашків загинуло 118 поляків 

[98, с. 147–148]. Опитавши трьох українських очевидців тих подій, І. Пущук 

дійшов до висновку, що така кількість польських жертв є перебільшеною, всього 

загинуло 34–50 осіб [89, с. 230–231]. Українські респонденти не тільки вказали 

кількість жертв, але й перелічили близько 42 жертв за прізвищами, а також 

назвали вбитого поляками українця Гідзуна Миколу. Під час пошуку інформації 

про цей населений пункт в архівосховищах була знайдена інформація про те, що 

німецька адміністрація напередодні цього нападу зі сторони УПА розпалювала 

ворожнечу між українцями та поляками з використанням допоміжної поліції. 

Так у суспільно-політичному звіті УПА за червень 1943 йдеться про те, що 26 
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червня 10 німців і 25 поляків із Локач нападали на навколишні села Дрогиничі та 

Замличі, в якому було спалено три хати, детальніша інформація відсутня [4, арк. 

11].  

У Ковельському повіті усноісторичні джерела були верифіковані в селах 

Матіїв (Маціїв) та Бобли. Так в Матієві, на основі опитаних свідків, Сємашки 

встановили, що під час нападів місцевих українців було вбито вісім поляків [98, 

с. 361–362]. Усі жертви були перелічені Станіславою Панацькою, в родинному 

будинку якої було вбито п’ять осіб [99, с. 1150–1151]. Про будь-які українські 

жертви в Матієві не йдеться.  

На підтвердження С. Панацької використано ситуаційний звіт коменданата 

округу Волинь АК Казимира Бонбінського «Любоня» від квітня 1943 р., в якому 

йдеться про те, що за найменшими підрахунками на той час на Волині було 

вбито 1500 поляків [99, с. 1250]. Слід зауважити, що в цьому документі Матіїв не 

згадується взагалі. Натомість опитані І. Пущуком українські очевидці тих подій 

(Полухтович А. П. 1930 р. н., Грицюк Г. І. 1924 р. н. та Радивонік Ю. Д. 

1912 р.н.) зазначили, що був убитий один поляк та п’ять українців [87, с. 109–

112]. Про напади німців і поляків на українське населення Матієва була 

віднайдена коротка інформація у вістях з Ковельщини за лютий 1944 р. «16.02 до 

с. Білич з Матіїва приїхало 18 німців і поляки. Люди почали тікати, а стріляли 

по них. Зловили 14-літнього хлопця і страшенно побили. Награбили майна» [8, 

арк. 48]. Загалом свідчення очевидців як з польської, так і з української сторони 

про жертви власного народу в Матієві є вичерпними, підстав ставити їх під 

сумнів немає.  

Ще одним населеним пунктом, з якого до нас дійшли як усні, так і архівні 

джерела, є село Бобли. Для опису подій «геноциду» поляків на Волині 

В. і Є. Сємашко записали інтерв’ю з подружжям Дудлевичів – Софією та 

Станіславом [99, с. 1138–1140]. За часів міжвоєнної Польщі респонденти 

працювали в селі вчителями, а значить були добре знайомі з місцевими 

мешканцями. З початком Німецько-радянської війни свідки вступили до лав 

польського підпільного руху, їхнім керівником був працівник німецького 
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Arbeitsamtu (бюро праці) С. Стащак. Це свідчить про те, що керівництво 

польського підпілля на Волині співпрацювало з німецькою адміністрацією. 

Респонденти розповіли, що в другій декаді травня 1943 р. в їхньому селі УПА 

вбила чотирьох поляків – родину Пьотровських та А. Ґачинського [99, с. 1139].  

До честі респондентів слід віднести те, що вони розповіли історію про те, як 

16 липня 1943 р. С. Дудулевич був забраний зі своєї стодоли вояками УПА. Його 

перевезли на околиці села Свинарин, де він перебував з іншими в ув’язненні. 

Увесь час йому здавалося, що упівці от-от його вб’ють. Згодом він постав перед 

«судом УПА», суддею був український поліціянт з постерунку в Боблах. 

Внаслідок цього суддя постановив звільнити Дудулевича та повернути його до 

рідних [99, с. 1140]. По поверненню додому йому допомагали доброзичливі 

українці, в яких він переховувався аж до кінця серпня 1943 р. Безперечно, це 

групове інтерв’ю виділяється з-поміж інших, зображує українсько-польські 

взаємини в широкому контексті. Водночас у в ньому не згадано про численні 

українські жертви в Боблах, які були вбиті вояками АК, про що збереглися усні 

спогади та архівні документи. Можливо, Сємашки просто не ставили питання 

про масові вбивства цивільного українського населення під час фіксації спогадів, 

і саме тому ця інформація є білою плямою в польських усних джерелах.  

І. Пущук опитав вісьмох очевидців тих подій – мешканців цього села [87, с. 

18–23]. Опитані респонденти розповіли про кривавий напад вояків АК, за 

підрахунками дослідника, було вбито 90 українців. Слід зазначити, що це усне 

джерело опубліковане вкрай заплутано, спогади очевидців перемішані з 

інформацією із архівного документу. Неможливо достеменно встановити, які 

жертви названі очевидцями, а які дані запозичені з архівних документів.  

У той же час до нас дійшов список осіб Бобльської сільської ради, звірськи 

убитих німецькими окупантами та їхніми помічниками [34, арк. 109]. У цьому 

документі подані імена, прізвища та по батькові жертв, їхню дату народження та 

виконавців злочину. Так «польськими націоналістами» були вбиті такі мешканці 

цього села: Марчук Павло Михайлович 1884 р. н., Марчук Євдокія 1886 р. н., 

Хом’як Василь Севастьянович 1898 р. н., Жомирук Степан Романович 1896 р. н., 
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Жомирук Володимир Степанович 1926 р. н., Чижук Степан Васильович 1901 р. 

н., Рута Демян Онуфрійович 1926 р. н., Євсюк Григорій Іванович 1923 р. н., 

Хом’як Кузьма Мойсейович 1907 р. н., Веремчук Захар Якович 1886 р. н., 

Веремчук Дарія 1886 р. н., Веремчук Лідія Захарівна 1923 р. н., Веремчук 

Федора Захарівна 1930 р. н., Парфомчук Марія Філіпівна 1944 р.н., Бойчук 

Антон Павлович 1906 р. н., Бойчук Павло Герасимович 1878 р. н., Тузюк 

Мотрона Йосифівна 1881 р. н., Поліщук Єфимія Яківна 1895 р. н., Пожар 

Микола Дмитрович 1910 р. н., Хомячук Ігнатій 1883 р. н., Тук Петро Сергійович 

1925 р. н., Романюк Варвара 1870 р. н., Йовчук Дмитрій 1910 р. н., Баран Сопрун 

1860 р. н., Баран Варвара 1870 р. н., Пейх Марія Софронівна 1915 р. н. мати, 

Пейх Василій 1938 р. н.  син, Пейх Віра 1941 р. н. дочка, Євсюк Володимир 1905 

р. н., Луцюк Ігнатій Гаврилович 1896 р. н.. Всі перелічені особи є жертвами 

антиукраїнських акцій АК на Волині і були вбиті у 1944 р. 

З цим списком ситуація також неоднозначна, адже наступні аркуші справи 

110–111 [34] містять імена загиблих людей без заголовку. Скоріш за все, це є 

продовження списку жертв по Бобльській сільраді, адже за ними йде список по 

сільраді Купичів. Можна припустити, що якщо ці жертви і не походять із села 

Бобли, то вони точно належать до цієї сільради. Отже, в продовження цього 

документу подано наступні жертви польського нападу: Мірчук Іван Микитович 

1900 р. н., Бондарук Андрій Афанасійович 1899 р. н., Бондарук Єфросинія 

Трохимівна 1904 р. н., Бондарук Євстафій Афанасійович 1896 р. н., Бондарук 

Марія Євстафіївна 1924 р. н., Бондарук Ольга Євстафіївна 1928 р. н., Вакулич 

Домна Іванівна 1871 р. н., Півень Євфимія Афанасіївна 1908 р. н., Півень Тамара 

володимирівна 1943 р. н., Бондарук Агафія Василівна 1896 р. н., Клищук Анна 

Федорівна 1870 р. н., Бондарук Михайло Павлович 1921 р. н., Стибельський 

Михайло Андрійович 1915 р. н., Срабаровська Марія Антонівна 1898 р. н., 

Семенюк Мартин Трохимович 1861 р. н., Сущук Іван Карпович 1920 р. н., 

Мохнюк Сергій Хомович 1898 р. н., Солімук Михайло Іванович 1912 р. н., Ряба 

Марія Дмитрівна 1907 р. н., Шумський Михайло Павлович 1927 р. н.,  Савлук 
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Надія Павлівна 1927 р. н., Йовік Степан Андрійович 1929 р. н., Нестерук Василь 

Дмитрович 1866 р. н., Маркевич Йов Петрович 1873 р. н. 

Не все так просто із жертвами, які загинули від рук УПА та зазначені в 

цьому списку. І. Пущук пише, що опрацював документ. Згідно з цим архівним 

джерелом, жертвами українського підпілля стали наступні особи: в 1943 р. – 

Повх Степан Лук’янович 1907 р. н., Повх Анастасія Никифорівна 1898 р. н., 

Повх Тетяна Степанівна 1926 р. н.; в 1944 р. – Косаковський Франциск 

Андрійович 1906 р. н., Солімук Йосиф Іванович 1910 р. н., Ряба Тетяна 

Лукашівна 1891 р. н. Безперечно, визначити національну приналежність цих осіб 

важко, не можна виключати, що серед них можуть бути як українці, так і поляки. 

Дивує той факт, що ці жертви пройшли поза увагою І. Пущука, який зауважив, 

що УПА вбила двох українок за зраду, а також одну польку, а вояки 27-ї 

Волинської дивізії піхоти АК – не менше 90 українців [87, с. 23]. За 

підрахунками автора, на основі списку вбитих осіб Бобльської сільради можна 

встановити щонайбільше 54 жертви АК та шість жертв УПА. Остаточний 

висновок можна зробити лише у разі ознайомлення з оригіналами спогадів 

українських очевидців із цього села.  

Окрему увагу слід звернути на поширену в польській історіографії практику 

кваліфікування нападів зі сторони УПА на польські поселення як мордування, 

терор та геноцид, в той же час як аналогічні дії АК подаються як «відплатні 

акції». Невідповідність цих уявлень реальному стану речей дуже легко виявити 

на прикладі села Бобли. Для виправдання нападів на цивільне українське 

населення польські дослідники покликаються не лише на спогади вояків 27-ї 

Волинської дивізії піхоти АК, але й на накази їхнього керівництва про заборону 

антиукраїнських акцій. На їхню думку, це важливо для обґрунтування того, що 

між злочинами АК і УПА не може бути знаку рівності. Найбільш 

розтиражованим в цій ситуації є наказ коменданта округу АК Волинь 

полковника Казимира Бонбінського: «Забороняю застосовувати методи, які 

використовують українські різуни. Не будемо у відповідь палити українські 

забудови або вбивати українських жінок і дітей. Самооборона має оборонятися 
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перед нападниками або атакувати нападників, залишаючи цивільне населення і 

його майно у спокої » [99, с. 1251]. Аналіз статевої структури вбитих українців у 

селі Бобли засвідчує, що з 54 жертв 22 були жінками. Також серед жертв були 12 

осіб віком більше 60-ти років. Серед них: дві особи – старше 80-ти років, шість 

осіб - старше 70-ти років та чотири особи – старше 60-ти. Під час польського 

нападу на Бобли було вбито дев’ять дітей, з них одна дитина віком один – два 

місяці, ще одна – віком одного року. Окрім цього, було вбито по одній дитині 

віком 4-х, 6-ти, 13-ти, 14-ти та 16-ти років, а також ще двох підлітків віком по 17 

років. Особливо важливими для розуміння вікової та статевої структури 

українських жертв Волинської трагедії є документація НДК по Волинській 

області, зокрема справа 38 [34]. Загалом слід розуміти, що місцеві структури АК 

ігнорували накази вищого керівництва стосовно припинення акцій по знищенню 

цивільного населення. Не відповідає дійсності теза про те, що під час 

«відплатних акцій» вояки АК не вбивали жінок, немовлят, дітей та осіб літнього 

віку, яскравим прикладом чого є масове вбивство українського населення у селі 

Бобли. Отже, «відплатні акції» АК були не менш кривавими за антипольську 

акцію УПА. Слід усвідомлювати, що обидві сторони конфлікту застосовували 

найжорстокіші форми розправи над цивільним населенням противника. У той же 

час кількісна перевага була на стороні українців, що стало причиною більшої 

кількості жертв серед поляків.  

У Любомльському повіті існує можливість верифікації усноісторичних 

джерел на прикладі села Римачі. За спостереженнями автора, це перший 

населений пункт, в якому архівні джерела подають значно більшу кількість 

польських жертв, ніж усноісторичні. На основі польських спогадів Сємашки 

встановили, що в результаті діяльності української допоміжної поліції у цьому 

селі було вбито одного поляка та чотирьох євреїв, серед них дві дитини, а також 

зазначили, що під час протистояння загинув один упівець [98, с. 499]. А 

особливу увагу при інтерпретації подій в Римачах заслуговують спогади Юзефа 

Добжинського [99, с. 1171–1171]. Він розповів, що 6 лютого 1943 р. за ним 

приїхала українська поліція і забрала до станції Ягодин. Там свідок піддавався 
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тортурам разом із братом і сестрою Павлічуками. На його очах українські 

поліціянти закатували єврейську родину з чотирьох осіб, дітям семи та восьми 

років порозбивали голови ногами, а побитих непритомних поляків викинули на 

мороз на вулицю. Про подальший розвиток подій Ю. Добжинський розповів 

наступне: «Не всі [українські поляціянти – авт.] були такі жорстокі. Маю на це 

докази. Мене з-за плоту непритомного забрав український поліціянт, який 

охороняв табір при станції Ягодин. Я не знав його раніше. Не знаю для чого і в 

який спосіб він мене врятував. Адже він був змушений погодити це з 

комендантом залоги, а також з тими, хто кілька годин тому замордували всю 

єврейську [родину]. Нашу трійку [поляків – авт.] також мали замордувати» [99, 

с. 1172]. Далі свідок висловив слова вдяки цьому невідомому українському 

поляціянту і сказав, що є його боржником.  

Слід зазначити, що на основі польських спогадів Сємашки не подають 

жодної інформації про напади зі сторони УПА на це село. Однак у хроніці 

бойового життя підрозділів загону «ім. Богуна» описується бій в селі Римачі 7 

грудня 1943 р. між поляками та УПА [19, арк. 28]. Упівці нападали двома 

сотнями – 50 та 60 чоловік відповідно. Бій тривав годину, в результаті чого було 

вбито близько 20 оборонців колонії Римачі. Окрім того, одній польській родині з 

шести осіб не вдалося втекти в ліс, всі вони були вбиті. Отже, за  

спостереженнями дисертанта, в результаті нападу УПА було вбито близько 26 

поляків.  

На противагу цьому документу, І. Пущук подає три свідчення, два з яких 

надані мешканцями сусіднього села. Так мешканка Римач Контовська Лідія 

Михайлівна 1923 р. н. розповіла, що взагалі не було жодного нападу УПА на 

село під час війни [90, с. 183]. Такі ж самі свідчення надали мешканці сусідніх 

Бережець [90, с. 185]. Окрім цього, вони піддали сумніву спогади 

Ю. Добжинського про знущання зі сторони української поліції. Стосовно жертв 

І. Пущук зазначив, що було вбито одного поляка. Аналогічну позицію стосовно 

відсутності як українських, так і польських жертв у Римачах займає 

І. Ольховський. До таких висновків дослідник дійшов на основі трьох свідчень 
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жителів цього села (Мул А. Я. 1928 р. н., Іваничук Л. М. 1929 р. н., Грими С. П. 

1938 р. н.) [72, с. 156–157].  

У випадку із селом Римачі натрапляємо на ситуацію, коли польські та 

українські усні джерела входять у протиріччя з хронікою бойового шляху відділу 

УПА. На думку автора, не має підстав ігнорувати цей архівний документ, а 

напад УПА в грудні 1943 р. таки мав місце, в результаті чого було вбито близько 

20 польських самооборонців та одну польську родину з шести осіб.  

У Луцькому повіті, який, за спостереженнями автора, був епіцентром 

протистояння між українцями та поляками, можна співставити усні джерела з 

обох сторін в колоніях Мар’янівка, Маташівка та Олександрівка 

(гм. Княгининек).  

На основі усних джерел Сємашки встановили, що в колонії Мар’янівка 

«українські націоналісти» вбили вісім поляків – три літні особи були 

замордовані УПА 18 червня 1943 р., решта в пізніший час [98, с. 543]. Основним 

свідком подій в цій колонії є Альфреда Палька, яка станом на 1943 р. мала три 

роки [99, с. 1196]. Незважаючи на це, респондент описала в деталях як були 

вбиті Юзеф і Юзефа Домбровські та ще один невідомий поляк. Зокрема, свідок 

розповіла про відрубані руки, відрізані груди, вирваний язик та виколоті очі, а 

також інші криваві деталі. Окрім цього, саму трирічну А. Пальку упівець узяв за 

ноги, вдарив головою об дерево та вкинув до криниці. У той же час свідок забула 

про те, як була врятована. Загалом це свідчення викликає більше запитань, ніж 

дає відповідей. Перевірити цю інформацію на основі архівних джерел 

неможливо, з огляду на відсутність згадок про цю колонію. Натомість І. Пущук 

опитав українських свідків стосовно трьох колоній Мар’янівок у цій місцевості, 

в жодній з них не зафіксував польських жертв [84, с. 276, 297]. 

У колонії Маташівка, згідно з версією Сємашків, було вбито шістьох 

поляків, п’ять тіл було кинуто до студні [98, с. 564]. Такі дані були отримані на 

основі свідчення Вацлава Світлицього, який переповів інформацію від свого 

дядька Клименса Філіповського та його сина Владислава, тобто респондент не 

був безпосереднім очевидцем тих подій, але в деталях розповів про напад зі 
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сторони українців [99, с. 1196–1197]. На противагу цьому джерелу І. Пущук 

опитав трьох мешканців сусідніх сіл, які розповіли про те, що в колонії 

Маташівка була польська самооборона, яка нападала на сусідні українські села, а 

також не підтвердили жодного вбитого поляка [84, с. 207]. Оскільки свідчення 

В. Світліцього підтверджуються документами польського підпілля [99, с. 1310–

1311], то представлена в ньому інформація виглядає більш переконливою.  

На прикладі колонії Олександрівка натрапляємо на рідкісну інформацію про 

те, що місцева польська самооборона «підпалила кілька будинків у Шепелі» [98, 

с. 560]. Всього, за інформацією Сємашків, у цій колонії було вбито вісім поляків 

[98, с. 560]. Імена убитих поляків назвав Констянтин Єжинські, який був вояком 

27-ї Волинської дивізії піхоти АК. Свідок належить до однієї зі сторін конфлікту, 

а його тенденційність та упередженість прослідковується повсюди в його 

спогадах [99, с. 1181–1184]. Складається враження, що респондент не був 

свідком багатьох описаних ним подій. Окрім цього, у спогаді відсутня 

інформація стосовно нападів АК і польської самооборони на українські села. На 

противагу його свідченням, мешканці сусідньої колонії Антонівка заперечили 

надану ним інформацію [84, с. 248]. Оскільки інші польські спогади про це село 

є недоступними, тому важко судити про достовірність доступної інформації. У 

той же час в суспільно-політичному огляді подій на ПЗУЗ за квітень 1943 р. 

міститься інформація, що 29 квітня цього року в колонії Олександрівка поляки з 

німцями вбили українського селянина, який садив картоплю [44, арк. 83]. Можна 

припустити, що польська база самооборони у цій колонії була підтримувана та 

озброєна німцями, про що побіжно розповідав К. Єжинські [99, с. 1183]. На 

думку дисертанта, саме підтримка зі сторони німецької адміністрації дала 

можливість полякам не тільки організувати самооборону, отримати зброю, але й 

відбити всі атаки зі сторони УПА та проводити напади на українське населення 

ще у квітні 1943 р.  

 

Отже, верифікація усноісторичних джерел Волинської трагедії шляхом 

співставлення їх із документальними джерелами засвідчує таке. Усні джерела з 
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цієї проблематики мають яскраво виражене «національне» забарвлення. Спогади 

українців і поляків про ті події є прикладом конфлікту індивідуальних пам’ятей. 

Усні джерела зазвичай містять цінну інформацію про мікроісторії 

міжнаціонального конфлікту 1943 р., а також вони подають значно більшу 

кількість жертв у порівнянні з документальними джерелами, особливо це 

залежить від особи респондента. 

Можна простежити, що безпосередні очевидці тих подій зазвичай подають 

меншу кількість жертв та дивляться на ті події з різних точок зору, ніж 

неочевидці. Досить часто вони надають інформацію про допомогу та порятунок 

від представників ворожої сторони. Свідчення респондентів, що передають 

інформацію від третіх осіб, містять найбільшу кількість жертв, в них знаходять 

своє відображення пізніші навіювання і стереотипи, а їхня розповідь побудована 

в категоріях «свої» – «чужі» із виразними виключно позитивними або 

негативними характеристиками сторін конфлікту. Трапляються випадки, коли 

такі спогади містять неправдиву або перебільшену інформацію.  

Так, польські спогади майже не містять будь-якої інформації про напади на 

українців та жертви з їхньої сторони. В українських спогадах все ж містяться 

згадки про напади на поляків та їхні жертви, інколи навіть персоніфіковані.  

З великою обережністю слід інтерпретувати усні джерела, отримані від 

безпосередніх учасників Волинської трагедії, оскільки такі оповідачі є 

зацікавленою стороною. Особливо багато цих джерел було зібрано з колишніми 

вояками 27-ї Волинської дивізії піхоти. Такі респонденти є свого роду 

«універсальними» свідками та надають інформацію про злочини «різунів» з 

різноманітних куточків Волині.  

Під час верифікації усних джерел не знайшла свого підтвердження теза 

польських дослідників стосовно того, що під час так званих «відплатних акцій», 

а фактично нападів польського підпілля і самооборони на цивільне українське 

населення, жертвами були або нападники з УПА, або чоловіки. У той же час 

жінки, діти та літні люди не були об’єктами польських нападів, на відміну від 

антипольських акцій УПА. На прикладі списку осіб, вбитих «польськими 
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націоналістами» у селі Бобли Ковельського повіту, встановлено, що вояки АК 

вбивали людей похилого віку, жінок, дітей та навіть немовлят, аналогічно до 

того, як і під час антипольської акції УПА жертвами ставали всі без винятку 

польські мешканці. Конфлікт між українцями та поляками на Волині набрав 

найжорстокіших рис, протиборчі сторони не гребували найжорстокішими 

методами терору.  

Ще однією особливістю усних спогадів Волинської трагедії є відсутність в 

них інформації про дії «третіх сил». На противагу їм, документальні джерела 

подають інформацію, що німецька адміністрація не була пасивним спостерігачем 

під час взаємного винищення поляків та українців. Підтвердженням цієї тези є 

маніпуляції з допоміжною поліцією, зокрема у Володимирському та Луцькому 

повітах. Також у документах наявна інформація про спільні дії німців з 

українською або польською поліцією, особливо весною 1943 р., коли конфлікт 

тільки набирав обертів. Безперечно, така позиція німецької влади тільки 

загострювала конфлікт та сприяла його поширенню на нові території Волині.  

Водночас, більш розлогі коментарі стосовно деяких населених пунктів 

неможливі через відсутність доступу для опрацювання значної частини усних 

джерел. Слід визнати, що існує нагальна потреба надання такого доступу або 

публікації тих усних джерел, які зберігаються у приватних колекціях. Тільки за 

таких умов можна буде верифікувати представлену в них інформацію та 

виявити, яким чином вона була інтерпретована. В іншому випадку щось довести 

або спростувати буде вкрай складно.  

 

 

У процесі верифікації усних джерел Волинської трагедії знайшли свої 

підтвердження застереження стосовно їхнього опрацювання і використання, 

висловлені зарубіжними та українськими теоретиками напряму «oral history». 

Слід визнати, що українські та польські дослідники досить часто абсолютизують 

усні джерела й надають їм перевагу над документальними. Це зумовлено тим, 

що в переважній більшості випадків, усні джерела містять більшу кількість 
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жертв, ніж документальні. Фактично, частина науковців з обох сторін вважають 

усні джерела повністю достовірними, особливо якщо йдеться про дослідження 

кількості жертв та поіменний їхній перелік.  

Аналізуючи комплекси джерел Волинської трагедії, автор дійшов до 

висновку, що як усні, так і документальні джерела дійшли до нас досить 

фрагментарно. У випадках, коли про якийсь населений пункт наявні різні типи 

джерел, виявлялося, що зібрані спогади зберігаються у приватних колекціях, а 

тому фактично є недоступними для верифікації. Через це наразі можливо 

верифікувати лише ті українські та польські спогади, транскрипти яких є 

опублікованими та походять з одного й того ж населеного пункту. Відповідно, є 

ще менше випадків, коли в доповнення до українських та польських спогадів 

вдалося віднайти архівні документи того періоду.  

Серед такої природної фрагментарності джерел Волинської трагедії 

виділяється село та колонія Малин Дубенського повіту. За спостереженнями 

автора, джерельна база про події у цих населених пунктах є свого роду 

«ідеальним» прикладом для верифікації. Це пов’язано з тим, що інформація про 

пацифікацію зазначених поселень міститься в тогочасних документах 

українського, радянського та польського походження. Також були зібрані 

польські та українські спогади про це. Окрім того, до нас дійшли спогади 

чеських очевидців тих подій, які не є зацікавленою стороною в українсько-

польському конфлікті 1943 р. на Волині. На підставі скрупульозного аналізу 

вищеперелічених джерел вдалося встановити, що значна частина українських та 

польськів дослідників історії Малина досить тенденційно підходять до цієї 

проблематики і використовує тільки ті наявні джерела, які пасують їхнім 

уявленням про пацифікацію Малина. На думку автора, В. і Є. Сємашки вдалися 

до відвертих маніпуляцій і перекручування фактів, представлена ними версія 

відзначається особливою витонченістю та винахідливістю в поширенні взаємних 

стереотипів та упереджень. Слід наголосити, що першим дослідником, який 

звернув увагу на потребу більш докладного аналізу подій у Малині, був 

Дж. Макбрайд, який вважає дослідження Сємашків найбільшою науковою 
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спробою дослідження подій у Малині з використанням широкого кола джерел. 

На думку автора, цей висновок не відповідає дійсності, більше того, 

проглядається певна упередженість Дж. Макбрайда в оцінці доробку польських 

та українських дослідників.  

Верифікуючи усні джерела Волинської трагедії, автор дійшов висновку, що 

центральне місце в питанні достовірності представленої у них інформації 

належить особі респондента. За спостереженнями дисертанта, безпосередні 

очевидці тих подій досить часто називають значно меншу кількість жертв, ніж 

неочевидці. Досить часто В. і Є. Сємашко та І. Пущук у таких випадках надають 

перевагу останнім. До того ж респонденти-неочевидці розповідають про масові 

вбивства в таких деталях, які не завжди містяться у спогадах людей, які 

пережили ті страшні події. Також особи, які дивом врятувалися від смерті, 

дивляться на польсько-українські взаємини того періоду значно ширше та 

глибше, хоча вони й відзначаються більшою емоційністю. Такі зауваги зроблені 

на основі того, що їхні розповіді містять інформацію про допомогу та порятунок, 

про різні моделі поведінки протилежної сторони. На противагу цим джерелам, 

спогади неочевидців увібрали в себе велику кількість стереотипів та взаємних 

упереджень. 

Спогади українців про Волинську трагедію применшують кількість жертв 

протилежної сторони або взагалі заперечують, що такі були. У той же час в 

спогадах поляків тематика українських жертв майже відсутня. За таких умов ми 

вирішили перевірити поширену польську концепцію відплатних акцій протягом 

березня – початку липня 1943 р. Зауважимо, саме в цей період відсутні будь-які 

згадки про українські жертви у спогадах, немає такої інформації в 

історіографічних напрацюваннях. Натомість, у звітній документації українського 

підпілля та в аналогічних джерелах радянського та німецького походження 

міститься інформація про масові напади за участі поляків на українські села в 

цей період. Загалом встановлення достеменної «статистики» жертв Волинської 

трагедії утруднене через низку причин. Це і фрагментарність документальної 

спадщини, і наявна історіографічна традиція із надмірним захопленням усними 
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джерелами, які дають можливість значно розширити коло можливих жертв. Така 

вада особливо притаманна спогадам осіб, які не були безпосередніми свідками 

досліджуваних подій, а лише передають інформацію від третіх осіб.  
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Висновки 

 

1. Аналіз загального стану розробки теми свідчить про відсутність 

спеціальних джерелознавчих досліджень щодо Волинської трагедії. Наявні у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії праці мають узагальнюючий характер 

або присвячені проблематиці витоків конфлікту, кількості жертв, термінології на 

означення тих подій та відповідальності сторін. На сьогодні ця проблематика є 

однією з найбільш актуальних тем спільного минулого обох народів, а 

історіографічний доробок Волинської трагедії нараховує декілька тисяч видань. 

Представлені для аналізу праці були відібрані таким чином, щоб якнайширше 

репрезентувати різноманітність поглядів та оцінок щодо досліджуваних подій. 

Безумовно, вони становлять лише незначну частину від загальної кількості 

досліджень Волинської трагедії. Слід зауважити, що процес дослідження цієї 

тематики виходить далеко за рамки наукових дискусій та охоплює більш широкі 

сфери суспільно-політичного життя, особливо це притаманно сучасній Польщі. 

Значний історіографічний доробок необхідно систематизувати. Найбільш 

поширена нині схема класифікації польської історіографії належить Г.Мотиці. 

Дослідник запропонував поділ на чотири групи – традиціоналісти; ревізіоністи; 

позанаукова та група дослідників, які мають українське походження. В 

української історіографії, на нашу думку, найбільш вдалу класифікацію 

запропонувала Б. Бердиховська. Вона поділила українських вчених на три групи. 

Першу складають історики та публіцисти, що дотримуються пострадянської 

моделі, друга група окреслена як національно-ліберальна, а третя – як 

ревізіоністська або модерністсько-поліцентрична. 

Польські та українські дослідники по-різному дивляться на ті події, інколи 

їхні погляди є діаметрально протилежними. До найбільш дражливих 

дослідницьких питань належать: причини та витоки міжнаціонального 

конфлікту, кількість жертв з кожної сторони та понятійний апарат. Підходи до 

цих проблем відрізняються не лише між науковцями обох країн, але й між 

представниками вище перелічених груп. Українсько-польські взаємини періоду 
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Другої світової війни також розглядаються західними та російськими вченими, 

їхні погляди на ті події є досить відмінними. 

2. У дисертації розглянуто зміст понять «індивідуальна» та «колективна» 

історична пам’ять, простежено особливості використання методу усної історії 

при проведенні польових досліджень зі збору спогадів. Наголошено на тому, що 

в основу дослідження покладено теоретичні напрацювання стосовно 

пізнавальних можливостей усних джерел та реконструкції подій минулого на 

основні індивідуальної історичної пам’яті. Напрацювання французької 

соціологічної школи та концепт колективної пам’яті не є прийнятними для 

джерелознавчого аналізу спогадів про українсько-польські взаємини 1943–

1944 рр. За спостереженнями автора, саме індивідуальна історична пам’ять 

містить у собі унікальну інформацію, яка є придатною для реконструкції подій 

минулого. 

3. Охарактеризовано основні комплекси усних джерел Волинської трагедії, 

що перебували в полі зору дослідників, які їх збирали та систематизовували: 

Ю. Туровські, В. Сємашко, Є. Сємашко, Я. Царук, І. Пущук, І. Ольховський та 

інші. Всі вони дуже некритично ставляться до зібраних джерел, абсолютизують 

наявну в них інформацію. Основною причиною активного використання методу 

усної історії було те, що історики зіткнулися з браком тогочасних 

документальних джерел, які змогли б задовольнити їхні наукові запити. Адже 

документальна спадщина Волинської трагедії займає незначну частину як серед 

документів польського та українського підпілля, так і серед документів 

радянського та німецького походження.  

Підраховано, що на сьогодні польські дослідники, офіційні інституції та 

неурядові громадські організації зібрали декілька тисяч різноманітних свідчень 

про події на Волині. Серед найбільших масивів джерел слід виділити приватний 

архів Сємашків (щонайменше 550–600 свідчень), Архів Головної комісії 

дослідження злочинів проти польського народу – Інституту національної пам’яті 

(близько 500 спогадів і протоколів допитів); Східний архів Центру «Карта» 

(близько 200 інтерв’ю), відділ рукописів Центральної військової бібліотеки у 
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Варшаві (14 власних спогадів та колекція із 48 спогадів Ю. Туровського); архіви 

Товариства вшанування пам’яті поляків замордованих на Волині в Замості 

(близько 200 спогадів), Товариства вшанування пам’яті жертв українських 

націоналістів у Вроцлаві (21 спогад), Товариства вояків 27-ї Волинської дивізії 

піхоти АК у Варшаві (22 спогади та 131 анкета), Товариства «Панорама культур 

– Театр НН» (близько 150 інтерв’ю). Окрім цього, існує ще близько десяти 

дрібніших приватних колекцій спогадів польських очевидців.  

Встановлено, що польові дослідження зі збору свідчень про Волинську 

трагедію в Україні проводилися майже виключно краєзнавцями-аматорами, 

практично без жодної державної підтримки. Перші занотовані Я. Царуком 

спогади про досліджувані події датуються 1990 р.  

Найбільша колекція спогадів українських очевидців про Волинську 

трагедію була зібрана І. Пущуком, котрий розпочав свої дослідження в середині 

1990-х рр. та продовжує їх до сьогодні. Ініціатором проведення цих студій був 

академік Я. Ісаєвич, який надавав краєзнавцю всебічну підтримку. Первісно ця 

колекція повністю або частково зберігалися в Інституті українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України. Подальша доля її достеменно не встановлена. 

Ймовірно, нині вона зберігається у приватному архіві краєзнавця в Луцьку. На 

основі отриманої від нього інформації можна припустити, що загальний масив 

матеріалів налічує близько семи тисяч свідчень, серед них близько двох тисяч 

зафіксовано на аудіоносіях, інші записані від руки. Опубліковано спогади, що 

стосуються 16 районів Волинської області (2008–2011 рр.), у десяти книгах під 

його редакцією. За словами дослідника, усні джерела з території Рівненської та 

волинської частини Тернопільської областей залишаються неопублікованими 

через брак фінансування.  

Здійснений аналіз дає змогу дійти до висновку, що зібрані польськими та 

українськими дослідниками спогади про Волинську трагедію переважно не є 

класичними усноісторичними джерелами. По-перше, метод усної історії 

передбачає фіксацію на аудіо- або відеоносіях отриманої інформації. У нашому 

випадку переважну більшість спогадів було записано від руки дослідниками або 
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навіть респондентами, оскільки технічні можливості науковців у той період були 

досить обмеженими. По-друге, при проведенні інтерв’ювання дослідники не 

завжди дотримувалися всіх вимог до проведення польових досліджень методом 

усної історії. Поширеними були практики збору спогадів шляхом надсилання 

листів або навіть анкетування. Трапляються респонденти, яких опитували 

більше десятка разів. Безсумнівно, такі недоліки погіршують якісні 

характеристики отриманих джерел і ставлять під сумнів їхню достовірність. 

4. На основі аналізу комплексів усних джерел Волинської трагедії 

представлено авторську схему їхньої класифікації за різноманітними критеріями:  

– в залежності від способу фіксації – протокольно записані від руки та 

зафіксовані на аудіо- та відеоносіях; 

– за особою чи організацією, що проводить польове дослідження – зібрані 

представниками офіційних установ або приватними особами; 

– за особою респондента – спогади учасників, очевидців подій та спогади 

їхніх нащадків, а також спогади зацікавлених осіб; 

– за місцем зберігання – спогади, що зберігаються в архівних фондах 

офіційних установ, спогади із приватних колекцій та зборів неурядових 

громадських організацій; 

– за методикою подальшого опрацювання – транскрибовані та 

нетранскрибовані; 

– за кількістю респондентів – індивідуальні та групові; 

– за типом інтерв’ювання – проблемні та автобіографічні; 

– за кількістю разів опитування однієї і тієї самої особи (групи осіб) – 

одноразові та багаторазові.  

5. Наявні комплекси документальних джерел з історії Волинської трагедії 

компактно зберігаються у декількох архівосховищах. Більшість документів ОУН 

і УПА з цієї тематики міститься у трьох фондах ЦДАВО (ф. 3833 «Крайовий 

провід ОУН на західноукраїнських землях», ф. 3838 «З’єднання північних груп 

Української повстанської армії «УПА-Північ»», ф. 3967 «Комендант військового 

округу «Іскра» УПА») та в одному фонді Державного архіву Рівненської області 



184 
 

(ф. Р-30 «Колекція матеріалів ОУН–УПА, що діяли на території Рівненської 

області). В решті державних архівів документи українського підпілля з 

польською тематикою трапляються поодиноко, як наприклад, в Державному 

архіві Волинської області (ф. 1021 «Волинський провід ОУН»). 

Тогочасні документи польського підпілля переважно зберігаються в Архіві 

нових актів та в Центральному військовому архіві (Варшава). У першому – 

архівні джерела з українсько-польського конфлікту найбільше представлені у 

двох фондах: ф. 1325 «Делегатура польського уряду» та ф. 1326 «Армія 

Крайова». В Центральному військовому архіві Варшави такі матеріали 

представлені у таких фондах: ф. VIII.811.1 «Колекція Архівної військової 

комісії», ф. ІІ.52 «Відділ 6 штабу Головного керівництва» справи». У решті 

фондів державних архівів Польщі документи польського підпілля представлені 

поодиноко.  

Документи українського та польського підпілля становлять абсолютну 

більшість джерельної бази до історії Волинської трагедії в державних архівах 

України та Польщі, як у кількісному вираженні, так і у змістовному. Для 

порівняння, серед опрацьованих фондів державних архівів України з історії 

Волинської трагедії 69 справ містять документи українського підпілля, радянські 

документи представлені у 14 справах, німецькі – у двох справах, а польські 

документи трапляються спорадично. 

6. Верифікація усних спогадів за допомогою документальних джерел 

виявила необхідність проведення подальших досліджень такого типу із 

залученням якнайширшого кола джерел.  

За спостереженнями дисертанта, джерельна база з історії пацифікації села та 

колонії Малин Дубнівського повіту є свого роду «ідеальним» прикладом для 

верифікації. Це пов’язано з тим, що інформація про пацифікацію цих поселень 

міститься в тогочасних документах українського, радянського та польського 

походження. Також були зібрані польські та українські спогади про це. Окрім 

того, до нас дійшли спогади чеських очевидців тих подій, які не є зацікавленою 

стороною в українсько-польському конфлікті 1943 р. на Волині. На підставі 
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скрупульозного аналізу вище перелічених джерел вдалося встановити, що значна 

частина українських та польських дослідників досить тенденційно підходять до 

цієї проблематики та використовують тільки ті наявні джерела, які пасують їхнім 

уявленням про пацифікацію Малина. Особливою витонченістю та 

винахідливістю в поширені взаємних стереотипів і упереджень відзначається 

версія В. і Є. Сємашків. Слід наголосити, що першим дослідником, який звернув 

увагу на потребу більш докладного аналізу подій у Малині був Дж. Макбрайд, 

який вважає дослідження Сємашків найбільшою науковою спробою дослідження 

подій у Малині з використанням широкого кола джерел. На думку дисертанта, 

такий висновок не відповідає дійсності, більше того, проглядається певна 

упередженість Дж. Макбрайда в оцінці польських та українських дослідників.  

Верифікуючи усні джерела Волинської трагедії, автор дійшов висновку, що 

центральне місце у питанні достовірності того чи іншого свідчення належить 

особі респондента. Безпосередні очевидці тих подій досить часто називають 

значно меншу кількість жертв, ніж респонденти, які не є очевидцями. В таких 

випадках В. і Є. Сємашки та І. Пущук надають перевагу останнім. Окрім цього, 

респонденти-неочевидці розповідають про масові вбивства у таких деталях, які 

не завжди містяться в спогадах людей, що пережили ті страшні події. Також 

особи, які дивом врятувалися від смерті, дивляться на українсько-польські 

взаємини того періоду значно ширше та глибше, хоча вони й відзначаються 

більшою емоційністю. Такі застереження зроблені на основі того, що їхні 

розповіді містять інформацію про випадки допомоги та порятунок, про різні 

моделі поведінки протилежної сторони. На противагу цим джерелам, спогади 

неочевидців увібрали в себе велику кількість стереотипів та взаємних 

упереджень.  

Усні свідчення українців про Волинську трагедію применшують кількість 

жертв протилежної сторони або взагалі заперечують, що такі були. Водночас у 

спогадах поляків тематика українських жертв не представлена. Поширена на 

такого типу джерелах польська концепція «відплатних акцій» в період з березня 

до початку липня 1943 р. не витримує критики. В цей період відсутні будь-які 
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згадки про українські жертви як у польських спогадах, так і в історіографічних 

напрацюваннях. Натомість у звітній документації ОУН і УПА та в аналогічних 

джерелах радянського та німецького походження міститься інформація про 

масові напади за участі поляків на українські села в цей час. Опрацювання 

цілого масиву джерел Волинської трагедії за період від 8 березня до 11 липня 

1943 р. дозволяє стверджувати, що на території колишнього Волинського 

воєводства відбулося щонайменше 107 нападів на українські села, учасниками 

яких були поляки. Кількість жертв цих акцій варіюється від семи сотень до 

тисячі осіб. Саме ці дані дозволяють спростувати польську концепцію 

«відплатних акцій».  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Джерела 

Неопубліковані джерела 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України)  

Ф. 3833. Крайовий провід ОУН на західноукраїнських землях 

Оп. 1.  

1. Спр. 86. Відозви ОУН і головної команди УПА до українського народу, 

росіян, поляків, чехів, Червоної Армії, американських та англійських військ, 

військовополонених та інше (1942–1944), 95 арк.  

2.  Спр. 92. Огляди суспільно-політичного, господарського та культурного 

життя на західно-українських землях (грудень 1942 – березень 1946), 164 арк.  

3. Спр. 110. Відозви та звернення Української повстанської армії (1943–

1945), 69 арк.  

4.  Спр. 118. Політичні звіти і копії звітів надрайонів Володимир-

Горохівської округи, т. І. (квітень 1943–травень 1944), 67 арк.  

5.  Спр. 124. Інформації і повідомлення (копії) з території Луцької округи, 

том. І. (23.06–19.10 1943), 53 арк.  

6.  Спр. 125 Інформації і повідомлення (копії) з території Луцької округи, 

том. ІІ. (02.08.1943–31.03.1944), 67 арк.  

7.  Спр. 127. Політичні звіти і копії звітів військового округу «Заграва» і його 

районів (Ровенської області) том І (травень 1943–25.08.1944), 24 арк.  

8.  Спр. 129. Інформації і відомості (копії) з районів і надрайонів Ровенської 

військової округи (02.07.1943–1946), 97 арк.  

9.  Спр. 130. Інформації  і відомості (копії) з районів і надрайонів Ровенської 

військової округи, том ІІ (02.08.1943 – березень 1944), 89 арк.  

10.  Спр. 189. Журнал «До зброї» № 1–2 за 1943 р. видання політичного 

відділу УПА (передруковано на машинці) (липень – серпень 1943), 19 арк.  
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11.  Спр. 245 Документи про «Українську повстанську армію»: її тактика, 

завдання, устрій озброєниї сил, присяги та спосіб переведення її, військові 

ступені, титули, функції, засоби зв’язку, листівки УПА (1943), 69 арк.  

 

Оп. 2 

12.  Спр. 2 Постанови ІІ-го великого збору, неповний текст постанов другої 

конференції, постанови ІІІ надзвичайного збору організації українських 

націоналістів (1941–1944), 118 арк.  

13.  Спр. 22 Інформації з фронту УПА (Видавництво політвідділу УПА) (1943) 

6 арк.  

 Оп. 3 

14.  Спр. 8 Резолюція ІІІ надзвичайного з’їзду організації українських 

націоналістів. Зведення, заклики німецько-фашистського телеграфного агентства 

і організації українських націоналістів (квітень 1943 – лютий 1944), 72 арк.  

 

Ф. 3838. З’єднання північних груп Української повстанської армії 

«УПА-Північ» 

Оп. 1.  

15.  Спр. 1. Копії наказів командіра групи «Турів» (16.08.1943–31.01.1944), 

33 арк.  

16.  Спр. 3а.  Інформації УПА про суспільно-політичне становище на Україні та 

в світі (1943–1944), 78 арк.  

17.  Спр. 6.  Накази командира загону «ім. Богуна» (25.09.1943–13.01.1944), 

171 арк.  

18. Спр. 12. Розпорядження командування загону «ім. Богуна» командиру куреня 

«ім. Сагайдачного» та листування з сотнями з організаційних питань (09.10.1943–

01.01.1944), 34 арк.  

19. Спр. 32. Хроніка бойового життя підрозділів загону «ім. Богуна» для 

Української пресової служби (1943–1944), 84 арк.  
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20.  Спр. 35 Листування з командирами куренів та сотень про проведення 

військових операцій, роботу військово-польової жандармерії та з організаційних 

питань (12.10.1943–25.01.1944), 100 арк.  

21.  Спр. 40 Накази, звіти та листування командира групи «Заграва» (03.02–

10.11 1943), 22 арк. 

 

Ф. 3967. Комендант військового округу «Іскра» УПА 

Оп. 1.  

22.  Спр. 10. Листування з надрайонним «Хомою» про положення в районі, 

подання звітів до Постою та виконання наказів, звіт про роботу жіноцтва в 

терені (22.05–02.09 1943), 14 арк.  

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України  

(ЦДАГО України ) 

Ф. 1. Центральний комітет Комуністичної партії України  

Оп. 22. Документи особливого сектору і організаційно-інструкторського 

відділу ЦК КП(б)У про підпільно-партизанський рух у період Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

23.  Спр. 75. Доповідні записки, довідки, спецповідомлення, розвіддонесення 

УШПР, командирів партизанських загонів про діяльність буржуазних 

українських націоналістів, їхні договори з фашистами, ворожі дії «Російської 

визвольної армії» (РВА) (09.01.1943–10.05.1944), 111 арк.  

24.  Спр. 175. Звіт Волинського обкому КП/б/У про діяльність підпільних 

більшовицьких організацій, антифашистських груп і партизанських відділів, що 

діяли в тилу противника  в період Великої Вітчизняної війни на території області 

(червень 1941 – липень 1944), 179 арк.  

25.  Спр. 176. Звіт про діяльність Волинського підпільного обкому КП(б)У, 

комсомольських організацій, антифашистських груп, партизанських з’єднань і 

відділів в області в період перебування на Волині з’єднань партизанських загонів 

під командування А. Ф. Федорова (червень 1943 – квітень 1944), 433 арк.  
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26.  Спр. 177. Довідка оргінструкторського відділу ЦК КП/б/У про звіт 

Волинського обкому КП(б)У про діяльність підпільних більшовицьких 

організацій і партизанських відділів, що діяли в тилу ворога в період Великої 

Вітчизняної війни (25.12.1946), 14 арк.  

 

Оп. 23. Особливий сектор ЦК Компартії України (таємна частина) 

27.  Спр. 527. Доповідні записки народного комісара внутрішніх справ УРСР 

про українських націоналістів на території Рівненської, Полтавської і 

Чернігівської областей УРСР (09.06.1943–12.12.1943), 19 арк.  

  

Оп. 70. Відділ пропаганди і агітації ЦК КПУ 1940–1967 рр.  

28.  Спр. 990. Радіоінформації, матеріали українських буржуазно-

націоналістичних організацій (16.11.1942–30.12.1943), 95 арк.  

 

Ф. 57. Колекція документів з історії Комуністичної партії України  

Оп. 4. Документи періоду Великої Вітчизняної війни  

29.  Спр. 354. Звіти, виступи, звернення, політичні огляди, повідомлення 

інформаційної служби та інші матеріали українських націоналістів (06.02.1943–

грудень 1943), 164 арк.  

 

Ф. 59. Колекція спогадів учасників революційних подій, громадянської 

і Великої Вітчизняної воєн, соціалістичного будівництва.  

Кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст. 

Оп. 1. 

30.  Спр. 456. Золотаренко Павло Семенович про організацію польської 

партизанської бригади ім. Ванди Василевської в жовтні 1943 р. на Волині 

(25.11.1974), 5 арк.  
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Ф. 62. Український штаб партизанського руху (УШПР) (1942-1944), 

м.Сталінград (18.07-12.08.1942), Середня Ахтуба (12.08-01.09.1942), 

м.Саратов, м.Москва (10.1942-09.1943), м.Харків (з вересня 1943),  

м.Київ (з листопада 1943) 

Оп. 1. Командування і відділи УШПР 

31.  Спр. 212. Доповідні записки, довідка і відомості партизанських з’єднань і 

відділів, виписки із донесень партизанів про настрої польського населення, 

польських політичних партіях і військових організаціях (В справі міститься 

переклад листівки польських партизанів до поляків – солдатів німецької армії) 

(21.12.1942–14.02.1944), 91 арк.  

 

Оп. 4. Облікові справи партизанських з’єднань, відділів і груп України  

32.  Спр. 24. Облікові справи оперативної групи УШПР по Рівненській області 

і партизанського з’єднання під командуванням В. А. Бегми, партизанських 

відділів ім. Ворошилова (командир М. І. Місюра), ім. Котовського (командир 

В. П. Єфімчук), «Смерть фашизму» (командир С. А. Санков), 

ім. Б. Хмельницького (командири І. С. Шишмарьов та С. А. Шмат), 

ім. О. Невського (командир С. І. Диковицький), ім. Дзержинського (командир 

І. І. Галицький), групи П. Талаха (26.01.1943–23.03.1944), 79 арк.  

 

Державний архів Волинської області 

Ф. 1021. Волинський провід Організації українських націоналістів 

Оп. 1.  

33.  Спр.6. Організаційні і господарські звіти сс. Котів, Звірів, Вишнів, 1941, 

1943 роки. Листи, 1942 рік, 1943 рік. Відомості про відношення ОУН до 

мельниківців, співпрацю німців з поляками. Статзвіти про соціальний стан ОУН, 

1943 рік. Протоколи донесення про дії поляків, чекістів, б/д. обов’язки членів 

ОУН. Відомості про відділи «Рибака», «Яреми», «Гонти», «Богдана», 1944 рік 

(1941–1944), 76 арк.  
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Ф. Р-164. Волинська обласна комісія з обліку збитків нанесених 

німецько-фашистськими загарбниками народному господарству  

і населенню 

Оп. 3.  

34. Спр. 38. Акти про збитки і акти про звірства по Ратнівському, 

Турійському, Ківерцівському, Горохівському і Цуманському районах (1944–

1945), 150 арк.   

 

Ф. Р-3494. Особовий фонд Царука Я. В. Царук Ярослав Васильович 

(06.03.34) – краєзнавець, громадський кореспондент Володимир-Волинської 

районної газети «Слово правди», член редколегії видання «Волинська 

область. Реабілітовані історією», лауреат обласної премії ім. Миколи Куделі. 

Оп. 1. 

35. Спр. 2. Спогади жителів Володимир-Волинського району про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 років записані Ярославом Царуком в 

1989–2002 роках, зошит № 1 (в зошиті №1 є географічний покажчик до зошитів 

№№2, 4, 6, 8, 10, 11) (1989–2002), 102 арк.  

36.  Спр. 3. Спогади жителів Володимир-Волинського району про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 років записані Ярославом Царуком в 

1989–2002 роках, зошит № 2 (1989–2002), 120 арк.  

37.  Спр. 4. Спогади жителів Володимир-Волинського району про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 років записані Ярославом Царуком в 

1989–2002 роках, зошит № 4 (1989–2002), 103 арк.  

38.  Спр. 5. Спогади жителів Володимир-Волинського району про події, які 

відбулися в районі протягом 1939–1952 років записані Ярославом Царуком в 

1989–2002 роках, зошит № 6 (1989–2002), 107 арк.  

39.  Спр. 16. Спогади жителів Володимир-Волинського, Іваничівського, 

Локачинського, Любомльського, Турійського районів про події, які відбулися в 

районі протягом 1939–1952 років записані Ярославом Царуком в 2006–2008 рр., 

зошит № 19 (є географічний покажчик) (2006–2008), 104 арк.  
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Державний архів Львівської області 

Ф. П–3. Львiвський обласний комiтет Комунiстичної партiї 

(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня мiсяця 1952 р. - Комунiстичної 

партiї України (КПУ). 1939-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр. 

 Оп. 1. 

40. Спр. 63. Інформація Обкому партії в ЦК ВКП(б)У про політичні настрої 

польського населення у зв’язку з прийняттям договору між урядом УРСР і 

Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського 

населення з території Польщі на Україну і польських громадян з території 

України в Польщу, про антирадянські виступи польських націоналістів, про дії 

групи польських офіцерів Армії Крайової (17.06. 1944–01.11.1944), 77 арк.  

 

Державний архів Рівненської області  

Ф. Р-22. Рівненський гебітскомісаріат, м. Рівне, Рівненська обл. 

Оп. 1. 

41. Спр. 2. Дванадцять заповідей для поводження з росіянами (1941–1943), 

38 арк.  

42.  Спр. 53. Списки населення міста Рівне (звіти) (07.11.1941–17.08.1943), 

114 арк.  

 

Ф. Р-3. Колекція матеріалів ОУН-УПА, що діяли на території 

Рівненської області 

Оп. 2.  

43.  Спр. 29. Накази і звіти командирів підрозділів УПА (1943–1944), 124 арк.  

44.  Спр. 37. Звіти, інформації, повідомлення членів УПА командирам відділів. 

Огляд суспільно-політичних воєнних подій (1942–1944), 120 арк.  

45.  Спр. 39. Акти і постанови польового суду. Звіт про працю по Мізоцькому 

району. Оперативні звіти з теренів; повідомлення про червоних партизан (1943–

1944), 167 арк.  
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46.  Спр. 65. Списки осіб, які були вивезені у Німеччину, Казахстан. Списки 

загиблих від рук німецьких загарбників по Здолбунівському району (1943–1944), 

56 арк.  

 

Ф. Р-534. Колекція матеріалів учасників історичних подій на 

Рівненщині 1917–1990 

 Оп. 1. 

47.  Спр. 4. Матеріали про злодіяння німецько-фашистських загарбників 

на Рівненщині (1941–1944), 259 арк. 

 

Archiwum Akt Nowych (Варшава) 

Zespół 1326 Armia Krajowa 

48. Komenda Główna – oddział III. 1943 rok, sygn. 203/IV–2. 

49. Komenda Główna – oddział III. 1944 rok, sygn. 203/IV–3. 

50. Komenda Obszaru Lwów. 1941 – 43 rok, sygn. 203/XV–42. 

51. Komenda Obszaru Lwów. 1943 – 44 rok (I) , sygn. 203/XV–43. 

52. Komenda Obszaru Lwów. 1943 – 44 rok (II) , sygn. 203/XV–49. 

 

Zespół 1325 Delegatura Rządu RP na Kraj  

53. Stanowisko grup politycznych w kraju wobec sprawy ukraińskiej, sygn. 

202/III/10. 

54. Sprawy narodowościowe, sygn. 202/III/11. 

Departament Informacji i Prasy. Sekcja wschodnia 

55.  Informacje, sygn. 202/III/117. 

56. Korespondencje, sygn. 202/III/118. 

57. Sprawozdania sytuacyjne, sygn. 202/III/121. 

58. Misięczny przegląd spraw, sygn. 202/III/ 122. 

59. Informacja narodowościowa, sygn. 202/III/123. 

60. Informacja wschodnia, sygn. 202/III/124. 

61. Okręgowy Delegat Rządu na województwo wołyńskie, sygn. 202/XXIV–2; 
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62. Zarządzenia Delegatury Okręgu, sygn. 202/XXIV–3. 

 

Приватний архів Я. Борщика 

63. Інтерв’ю з Миколою Романовичем Литвином від 13.07.2015. 

64. Інтерв’ю з Іваном Антоновичем Пущуком від 20.01.2016.  

65. Список жителів, яким виповнилося 90 років по Зорянській сільській раді 

станом на 01.01.2010 р., Рівненський район, Рівненська область. 

66. Список репресованих громадян по Зорянській сільській раді, що 

реабілітовані, станом на 01.01.2010 р., Рівненський район, Рівненська область. 
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фашистських загарбників  

Оп. – опис  

ОУН – Організація українських націоналістів  

ОУН-СД – Організація українських націоналістів самостійників-державників  

ОУН-Б – Орагінзація українських націоналістів під проводом С. Бандери  

ПЗУЗ – північно-західні українські землі 

Спр. – Справа  

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік  

США – Сполучені Штати Америки  

УАУІ – Українська асоціація усних істориків 

УПА – Українська повстанська армія  

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка  

УЦК – Український центральний комітет  

Ф. – фонд  

Фф. – фонди  

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України  

ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України



218 
 

 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Співвідношення індивідуальної історичної пам’яті та колективної 

історичної пам’яті 
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Додаток Б 

 

Карта 1. Антиукраїнські акції за участю поляків на Волині  

у березні – квітні 1943 р. 
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Карта 2. Антиукраїнські акції за участю поляків на Волині у травні 1943 р. 
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Карта 3. Антиукраїнські акції за участю поляків на Волині у червні 1943 р. 
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Карта 4. Антиукраїнські акції за участю поляків на Волині за період 

1–11 липня 1943 р. 
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Додаток В 

Таблиця 1. Антиукраїнські акції за участю поляків на Волині  

(березень – 11 липня1943 р.)  
 

Володимирський повіт 

 

Дубенський повіт 

Назва 

населеного 

пункту 

 (гміна) 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Сондова* 

(Грибовиця) 

4.06.1943 спалено 6 господарств, вбито 

23 особи (це робота 

польських донощиків, які 

замешкують в селі) 

німці ЦДАВО України, 

ф. 3833,  оп. 1, 

спр. 118, арк. 11 

 

Назва  

населеного  

пункту 

(гміна) 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Боремець 

(Ярославичі)  

 

30.04.1943 

 

наїхало зі сторони 

Ярославич 4 авта обдертих 

цивілів, озброєних, а від 

Демидівки три авта. Спалили 

три хати, в цьому і 

кущового, постріляли 

кущового, станичного і 

зв’язкового  

 

поляки  

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 3, спр. 

8, арк. 4зв.–6 

 

 

Торговиця 

(Ярославичі) 

 

30.04.1943 

 

забили 2 людей і вертаючись 

до дубенської соші зустріли 

голову, агронома і 

дорожника, які їхали з 

району – не помогли 

документи, що вони 

службовці, всіх постріляли.  

По дорозі між Ярославичами 

і М. Городницею а Начицями 

зловили 1 чоловіка. Ця сама 

банда зловила кілька хлопців 

у Підгайцях, коло Торговиці. 

Один з них втік, каже, що 

впізнав місцевих поляків 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 3, спр. 

8, арк. 4зв.–5 

 

околиці сіл 

Людвиківка і 

Панська 

Долина 

(Млинів) 

 

4–5.07.1943 

 

стріляли по людях, що 

працювали в полі, вбили 1 

українця і ранили 1 жінку 

 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

130, том 2, арк. 2 
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Горохівський повіт 

 

Підгайці 

(Ярославичі) 

 

11.07.1943 

 

застрілили одного хлопця 

 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

130, том 2, арк. 2 

 

Топілля 

(Ярославичі) 

 

18.06.1943 

 

спалили 19 осіб, спалили 7 

господарств  

 

 

німці і 

поляки в 

числі 50 

осіб 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

124, арк. 8  

 

Пельча* 

(Верба) 

 

червень 

1943 

 

під адресою поляків напала 

на село, вбито 35 осіб 

 

банда 

більшови-

ків 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

92, арк. 19 

Назва 

населеного 

пункту 

(гміна) 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Берестецький 

район 

 

травень  

1943 

 

спалили 1 господаря 

українця 

 

поляки  

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.37, арк. 

81; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, арк. 

7зв. 

 

Замличі 

(Хорів) 

 

26.06.1943 

 

спалили 3 господарства 

 

10 німців і 

25 поляків 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

118, арк.11 

 

Дрогиничі 

(Хорів) 

 

26.06.1943 

 

спалили 2 господарства  

 

10 німців і 

25 поляків 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

118, арк.11 

 

Княже, 

Квасів, 

Охлопів 

(Підбереззя)* 

та ін. (ще 3 

села не 

написано – 

авт.) 

 

10.06.1943 

 

польська провокація, вбито і 

живцем спалено ок. 425 

українців, послугуючись 

готовими списками, почали 

мордувати цілі родини, 

грабувати і палити. 

Виявилось, що листи жертв 

виготовили для німців 

місцеві зорганізовані поляки 

 

німці, 

список 

жертв 

виготовили 

місцеві 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

86, арк.21 

 

Княже* 

(Підбереззя) 

 

10.06.1943 

 

польська провокація, спалили 

40 господарств, забили 172 

людини, в тім числі жінки, 

діти, мужчини. 

 

130 німців, 

в тім 

гренцшути,  

листи 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

86, арк.56 
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Здолбунівський повіт 

 жертв 

виготовили 

місцеві 

поляки 

 

Диковини 

(Берестечко) 

 

між 29.06 і 

3.07 1943 р. 

 

спалили 4 хати і 7 людей. Три 

особи вбили і три ранили 

 

 

німці і 

поляки в 

кількості 

100 осіб 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

118, арк. 22 

Назва 

населеного 

пункту 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Хорів 

(Хорів) 

 

30.06. 1943 

 

розстріляно Басюка 

Михайла, 1897 р.н. 

 

польська 

поліція 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-221, 

оп.1, спр.53, арк. 

40 

 

Бродовські 

хутори 

(Хорів) 

 

30.06. 1943 

 

розстріляно 3 громадян: 

Деркача Авраама 1879 р.н. і 

двох його синів – Деркача 

Василя і Деркача Івана 

 

польська 

поліція 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-221, 

оп.1, спр.53, арк. 

55 

 

Гільча 

(Здовбиця) 

 

10.07.1943 

 

спалили 11 осіб: Кучкарук 

Максим 1894 р.н., Кучкарук 

Соломона 1893 р.н., Савчук 

Пантелеймон 1865 р.н., 

Савчук Юстина 1869 р.н., 

Новосидюк Трохим 1883 р.н., 

Троян Ювгена 1891 р.н., 

Калюжна Олена 1876 р.н., 

Грицина Микола 1918 р.н., 

Коберник Наталія 1873 р.н., 

Заремба Марина 1900 р.н., 

Суходол Антон 1885 р.н. 

 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.65, арк. 

12 

 

 

 

Тайкури  

(Здовбиця) 

 

9.07. 1943 

 

вбито 20 осіб, серед них  

Малярець Гордій 1883 р.н., 

Шимилюк Микола 1890 р.н., 

Огородничук Явдоким 1865, 

Пронь Михайло 1863 р.н.,  

Січовий Купріян 1867 р.н., 

Січовий Парфен 1870 р.н., 

Потеруха Демид 1870 р.н., 

Місюра Кузьма 1868 р.н., 

Місюра Кулина 1875 р.н., 

Місюра Єва 1925 р.н., 

 

німці з 

поляками 

 

 
 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.65, арк. 

35 
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Костопільський повіт 

Пивоварчук Євгена 1912 р.н., 

Пахальчук Максим 1871 р.н., 

Бабич Ярина 1867 р.н., 

Сімінчук Ніна 1861 р.н., Дуб 

Федір 1909 р.н., Пивоварчук 

Надія 1898 р.н., Малярець 

Федір 1872 р.н., Мартинюк 

Дмитро 1883 р.н., вчителька і 

ще 1 громадянин, прізвища 

яких невідомі 

  

Назва 

населеного 

пункту 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Вітковичі 

(Березне) 

 

25.04. 1943 

 

розстріляли 2 родини 

 

німці з 

поляками 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.29, арк. 5 

 

Деражненськ-

ий район 

 

до 2.06.1943 

 

поляки, які служили в поліції 

повбивали багато 

українського населення в 

Деражненському районі 

 

 

польська 

поліція 

 

ЦДАГО України, 

ф.62,  оп.1, спр. 

1623, арк. 24; оп. 

4,  спр. 24, арк. 31 

 

Бутейки 

(Степань) 

 

27.05.1943 

 

спалили українське село  

 

поляки  

 

ЦДАГО України, 

ф.62,  оп.1, спр. 

212, арк. 75; 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

245, арк. 16 

 

Бутейки  

( Степань) 

 

10.04.1943 

 

два рази атакували село, 

були змушені відступати, зі 

сторони ворога впало 50 

осіб, зі сторони повстанців 8 

вбитих і 3 ранених 

 

червоні 

партизани 

і поляки 

(«більшови

-ки і 

поляки») 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 2, спр. 

22, арк.2 

 

 

Губків 

(Людвипіль) 

 

22.06.1943 

 

напали на село, де їм дано 

відсіч, втрат жодних 

 

 

червоні 

партизани 

і поляки 

(«польська 

і 

більшови-

цька 

банда») 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3838, оп. 1, спр. 

40, арк. 17; 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.39, арк. 

24 
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Ковельський повіт 

 

Кременецький повіт 

 

Вербче 

(Степань) 

 

15.04.1943 

 

спалили 20 хат 

 

червоні 

партизани 

і поляки 

(«поляки 

разом з 

більшови-

ками») 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3838,  оп. 3, спр. 

8, арк.13; ф. 3833, 

оп.1, спр. 86, 

арк.63 

 

Дюксин 

(Деражне) 

 

5.06.1943 

 

вбитий Карпо Овдійчук 
 

 

поляки з 

німцями 

 

ЦДАВО України, 

ф.3833, оп.1,  

спр.189, арк.3 

 

Назва 

населеного 

пункту 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Туличів 

(Турійськ) 

 

4.07. 1943 

 

село в цілості спалено, а тих 

людей, що були тоді в 

хатах, в нелюдський спосіб 

замордовано. Вбитих 

пораховано около 100 осіб 

переважно стариків і дітей 

 

німці з 

поляками 

 

ЦДАВО України, 

ф.3833, оп.1, 

спр.127, арк.4 

 

Літин і 

Радовичі 

(Турійськ) 

 

4.07. 1943 

 

спалено половину села Літин 

і около 50 господарств в 

Радовичах. Цікаво, що під 

час цієї акції замордовано 

около 50 поляків.  

 

німці з 

поляками 

 

ЦДАВО України, 

ф.3833, оп.1, 

спр.127, арк.4 

 

Колодяжне 

( Любитів) 

 

 

28.04.1943 

 

застрелили 1 українця, що 

садив картоплю, ще 4 –  

арештували.  

 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.4зв.; оп.1, 

спр. 86, арк. 54 

 

Солотвин 

(Голоби)  

 

18.05.1943 

 

спалено 4 хати 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.9 

Назва 

населеного 

пункту 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Кременеччина 

 

 

червень 1943 

 

 поляки разом з німцями 

беруть участь в акціях на 

українські села 

 

німці з 

поляками 

 

ЦДАВО України, 

ф.3833, оп.1, спр. 

92, арк. 24 
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Луцький повіт 

Назва 

населеного 

пункту 

(гміна) 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

колонія 

Олександрівка 

(Ківерці/ 

Рожище) 

 

29.04.1943 

 

вбили 1 селянина 

 

 

поляки і 

німці 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83 

 

Переброди, 

пол. 

Przebraże, 

(Тростянець) 

 

8–10. 

03.1943 

 

зловили 8 осіб в постолах, 6 

розстріляли на місці, а 2 

повезли в район, їх 

розстріляв заступник 

інспектора – поляк 

 

 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, арк.5; 

оп.1, спр. 86, арк. 

55 

 

хутори і 

колонія 

Гораймівка 

(Сильне) 

 

4.04.1943, 

8–9.04.1943 

 

пограбували 

 

 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, арк.5; 

оп.1, спр 118, 

арк.4 

 

 

Колківський 

район 

 

квітень 

1943 

 

вбили 2 шуцманів українців 

 

поляки 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83 

 

Лопатів 

(Сильне) 

 

6.04.1943 

 

вбили 2 українців з Журавич 

 

 

 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф.Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.1, спр. 86, арк. 

55зв.; оп.3, спр. 8, 

арк. 5зв. 

 

 

невідомо 

 

14.04.1943 

 

вбито члена районної 

 

червоні 

Державний архів 

Рівненської 
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екзекутиви «Данила», його в 

страшний спосіб  

замордували 

 

партизани і 

поляки 

(«поляки і 

більшови-

ки») 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, 

арк.5зв. 

 

 

Холоневичі 

(Сильне) 

 

квітень 

1943 

 

намагалися спалити село 

 

поляки з 

Неруч і 

Вовчого 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83 

 

Ясенівка 

(Щурин) 

 

18.05.1943 

 

напад 

 

німці і 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83 

  

Ясенівка, 

Вітоніж, 

Баб’є 

(Щурин) 

 

4, 25 і 27 

травня 

1943 

 

грабували, вбили 1 укрїнця 

 

поляки з 

фільварку 

Ясенівка 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф.Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, арк.9; 

оп.1, спр. 86, арк. 

59 

 

Вітоніж 

(Щурин) 

 

18.05.1943 

 

побили 14 осіб і спалено 6 

господарств  

 

 

німці і 

поляки 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.9; 

оп.1, спр. 86, арк. 

59 

 

Тельче  

(Колкі), 

Погулянка, 

Красноволя  

(Сильне) 

 

 

28 і 29 

травня 

1943 

 

напали на села, спалено 

багато хат і багато населення 

побили. Скільки вбито 

невідомо.  

 

 

німці і 

поляки 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83;  ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, арк.9; 

оп.1, спр. 86, арк. 

59 

 

 

Городище, 

Колодежі 

(Чаруків) 

 

26 і 28 

квітня 

1943 

 

спалили 7 хат, побили 21 

особу, в інших трьох селах 

застрелили 5 осіб чоловіків, 

10 жінок і дітей арештували 

 

 

німці і 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, 
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арк.9зв.; оп.1, спр. 

86, арк. 59 

 

Городище, 

Вігуричі, 

Михлин 

(Чаруків) 

 

26.05.1943 

 

спалили 7 хат, застрелили 7 

осіб, 2 особи сильно побиті.  

В с. Михлині спалили 6 хат, 

скільки вбитих невідомо.  

 

 

німці і 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр. 37, 

арк.83, ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп.3, спр. 8, 

арк.9зв.; оп.1, спр. 

86, арк. 59 

 

Чаруків, 

Вігуричі, 

Загаї, 

Городище, 

Губин, 

Коршів 

(Чаруків) 

 

друга 

половина 

червня 1943 

 

села спалені частково, в 

Коршеві спалено 9 

господарств і вбито 

приблизно 80 осіб 

 

німці і 

поляки 

(«німці і 

недобитки 

поляків») 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.8; оп. 1, 

спр. 92, арк.18а-19 

 

 

 

Міхлин і  

(Чаруків) 

Ширахи або 

Кираки 

(не 

ідентифікова-

но) 

 

друга 

половина 

червня 1943 

 

села спалені майже повністю 

 

 

німці і 

поляки 

(«німці і 

недобитки 

поляків») 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр.  

124, арк.8; спр. 92, 

арк.18а–19 

 

 

 

Медвеже, 

Костюхнівка, 

Вовчицьк, 

Лісово, 

Яблунька, 

Довжиця і 

Загорівка 

(Колки) 

 

червень 

1943 

 

німці пограбували  

кільканадцять сіл,  до цієї 

акції головно спричинились 

поляки 

 

 

 

 

200 німців 

і поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.8; спр 

118, арк.2; оп. 1, 

спр. 92, арк. 18а 

 

Красний Сад, 

Андріїв 

(Чаруків) 

 

6–8 квітня 

1943 

 

вбили 3 українців 

 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАГО України, 

ф.57, оп.4, спр. 

354, арк.44; 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.4зв.; оп.1, 

спр 118, арк.3; 

спр. 86, арк. 54 

 

Мидовиці 

(не 

ідентифікова-

но) 

 

27.03.1943 

 

зробили облаву, всіх людей 

зібрали на збірний пункт, 

забрали 20 хлопців і 13 

дівчат на роботу до 

Німеччини. Це все діялося на 

 

50 поляків і 

польська 

шуцполіція 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.4; 

оп.1, спр 118, 

арк.3; спр. 86, арк. 
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донос ляхів, що це село 

найбільше причинилось до 

партизанки.  Як виявилось 

пізніше, що німці мають 

судити ляхів за фальшивий 

донос, бо під час ревізії 

нічого не знайшли.  

54 

 

 

 

Коршів 

(Чаруків) 

 

10.04.1943 

або 

1.04.1943 

 

повісили 7 осіб на вербах, 

яких перед тим катували  

 

 

10 німців і 

50–100 

поляків 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.4; оп.1, спр 

118, арк.3; спр. 86, 

арк. 54 

 

 

Садмарки  

(не 

ідентифікова

но) 

 

2.04.1943 

 

вбито 6 самооборонців і 30 

пострілених та спалених в 

хатах 

 

10 німців і 

50–100 

поляків 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

86, арк. 54 

 

 

колонія 

Красний Сад 

(Чаруків) 

 

19 і 24  

квітня 

1943 

 

німці напали на колонію, 

постріляли  около 100 осіб.  

21.04 знову приїхали в друге 

й робили ревізію. При обох 

акціях брали участь поляки. 

Щоб отримати довіру у 

німців поляки кидали 

гранати в кожну хату, то в 

піч, то в солому.  

 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.4зв.; оп.1, 

спр. 86, арк. 54 

 

 

 

Луччина 

 

до 24.04 

1943 

 

вбито близько 160 осіб, 12 

арештованих і спалено до 50-

ти господарств. З ворожих 

елементів: 23 німця вбито, 9 

ранених, 10 польських 

родин.  

 

  

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.4зв. 

 

 

Буяни 

(Торчин) 

 

6.04.1943 

 

оточили ліс, виганяли 

робітників, спалили одну 

хату, а господарів тікаючи 

постріляли 

 

поляки-

робітники 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.4зв.; оп.1, 

спр. 86, арк. 54 

 

 

 

Навіз 

(Рожище) 

Душа (не 

ідентифікова-

но) 

 

12.05.1943 

 

повбивали 133 особи, в Душі 

побили 2 особи, між ними 

кущового.  

 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.9; 

оп.1, спр. 86, арк. 

59 
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Михлин 

(Чаруків) 

 

26.05.1943 

 

спалили 6 хат, скільки 

вбитих невідомо 

 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.9зв. 

 

Майдан 

Липинський 

(Сильне) 

 

29.05.1943 

 

З вилами, косами і зі зброю 

напали на Майдан 

Липинський, спалили 10 

господарств і забрали багато 

худоби 

 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.3, спр. 

8, арк.9зв.; оп. 1, 

спр. 124, арк.9; 

спр. 86, арк. 59;  

спр. 92, арк.19 

 

Клепачів 

(Ківерці) 

 

8.06.1943 

 

почали стрілянину і ловили 

людей, постріляно 14 або 11 

осіб і спалено 5 господарств 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.7; спр. 92, 

арк.18а 

 

 

Ківерці 

 

2.06.1943 

 

розстріляли 9 українців, 

кількох місцевих, а решту 

утікачі з СУЗ 

 

польська 

поліція 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.7 

 

 

Будячів 

(Ківерці) 

 

11.06.1943 

 

застрілили одну жінку, на 

другий день відбувся 

похорон, про це повідомили 

поляки поліцію. На похороні 

зловлено 5 осіб, найближчу 

рідню і на другий день 

розстріляно 

 

польська 

поліція і 

СД 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.8 

 

Гірко-

Полонка, 

Озів, Ратнів 

(Полонка) 

 

 

друга 

половина 

червня 1943 

 

спалені частично, жертви 

невідомі, Гірко-Полонка – 

2.06.1943 спалено  62 

господарства і 22 вбитих 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.8 

 

Вікторія, 

Забороль, 

Омеляник 

Малий і 

Великий 

(Княгининек) 

 

друга 

половина 

червня 1943 

 

спалені на 90%, жертви 

невідомі 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.8 

 

Цуманський 

район 

 

травень 1943 

 

вбито 4 особи 

 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.9 

 

Піддубці 

(Піддубці) 

 

26.06.1943 

або 

6.06.1943 

 

спалили 22 господарства і 

вбили 9 осіб і 3 особи з 

Гаражджі. Після цього ця ж 

сама банада наїхала  в числі 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.9; спр. 92, 

арк. 19 
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коло 2 сотень, спалили ряд 

господарств і вбили 10 осіб. 

Проти акції стала 

самооборона, жертвою бою 

пало 5 осіб, в тім дві подруги 

 

Сенкевичів-

ський район  

(Чаруків) 

 

2.04–28.06 

1943 

 

спалено 446 господарств і 

вбитих і повішених 396 осіб  
додаючи до цього майже 

цілком спалене село Міхлин 

– скільки спалено 

господарств і вбитих досі 

поки що не відомо. Загалом 

можна числити – спалено до 

600 господарств і до 550 осіб 

вбитих 

 

 

заступник 

гебітс-

комісара 

Гампель і 

місцеві 

поляки з 

Березького 

фільварку 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.14 

 

Рудка 

(Рожище) 

 

9.07.1943 

 

спалили 72 хати, вбили 11 

осіб 

 

німці, 

поляки і 

мадяри 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.15 

 

Мильськ  

(Рожище) 

 

10.07.1943 

 

хотіли нищити село, але 

УПА дала відсіч 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.15 

 

Усичі 

(Торчин) 

 

6.07.1943 

 

напали на село, на відсіч став 

відділ УПА, спалено 7 

господарств, 1 повстанець 

вбитий 

 

поляки 

(«банда 

поляків») 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.15 

 

Яромель 

(Тростянець) 

 

до 4.07.1943 

 

жертви невідомі 

 

поляки з 

Пшебража 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.15 

 

Холоневичі/ 

Гораймівка 

(Сильне) 

 

4.07.1943 

 

вбили 5 українців між селами 

 

 

поляки  

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.19 

 

Гірко-

Полонка 

(Полонка)  

 

2.06.1943 

 

спалено  62 господарства і 22 

вбитих 

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

124, арк.8, 14; спр.  

112, арк.2;   

 

 

 

Башів,  

можливо 

Башова 

(Рожище) 

 

10.05.1943 

 

у формі гестапо 

пацифікували село, вбили 3 

особи 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

86, арк. 59 
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Сарненський повіт 

 

Озеряни  

(Полонка) 

 

15.05.1943 

 

зловили кількох людей,  

наказали французові їх 

застрелити, той вивів бранців 

за клуню і відпустив  

 

німці і 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп.1, спр. 

86, арк. 59 

 

 

Несвіч 

(Чаруків) 

 

4.06.1943 

 

зробили напад на церкву в 

часі богослужіння, били кого 

попало,  а хто сказав, що він 

поляк чи католик – того не 

били 

 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3833, оп. 1, спр. 

92, арк.18 

 

Назва 

населеного 

пункту 

Дата акції Документальні відомості про 

перебіг акції, жертви і 

руйнування 

Виконавці Джерело  

 

Ромейко 

(Антонівка 

над Горинню) 

 

8.04. 1943 

 

замордували кілька родин 

 

поляки 

 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.37, арк. 

92; ЦДАВО 

України, ф. 3833, 

оп. 3, спр. 8, 

арк.13 

 

Яцулі 

(Дубровиця) 

 

10.04.1943 

 

замордували 6 осіб 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3838, оп. 3, спр. 

8, арк.13 

 

Нівецьк 

(Дубровиця) 

 

18.04.1943 

 

пограбували і замордували 7 

осіб 

 

німці і 

поляки  

 

ЦДАВО України, 

ф. 3838, оп. 3, спр. 

8, арк.13 

 

Дубова Гора? 

можливо 

Дубова 

(Антонівка 

над Горинню) 

 

23.04.1943 

 

спалили і замордували три 

родини 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3838, оп. 3, спр. 

8, арк.13; 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.37, арк. 

92 

 

Сварині  

(Антонівка 

над Горинню) 

 

20.04.1943 

 

спалили 30 хат 

 

поляки 

 

ЦДАВО України, 

ф. 3838, оп. 3, спр. 

8, арк.13; 

Державний архів 

Рівненської 

області, ф. Р-30, 

оп.2, спр.37, арк. 
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* населені пункти, подані для загального контексту перебігу українсько-польського конфлікту 

 

На території Любомльського і Рівненського повітів антиукраїнські акції за участю поляків у 

цей період не зафіксовано 

92 

 

Грані 

(Дубровиця) 

 

до 

28.05.1943 

 

частково спалили село 

 

поляки з 

німцями 

 

ЦДАГО України, 

ф.1, оп. 22, спр. 75, 

арк.43  

 

Трипутні 

(Дубровиця) 

 

до 

28.05.1943 

 

повністю спалили село 

 

поляки з 

німцями 

 

ЦДАГО України, 

ф.1, оп. 22, спр. 75, 

арк.43 

 

Цепцевичі 

(Антонівка 

над Горинню) 

 

11.05.1943 

 

розбили націоналістів і 

забрали українську молодь 

для відправки до Німеччини  

 

поляки з 

німцями 

 

ЦДАГО України, 

ф.1, оп. 22, спр. 75, 

арк.43; 

оп. 23, спр. 527,  

арк. 5 
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Додаток Г 

Карта 1. Кількість польських жертв українсько-польського протистояння у 

1943–1944 рр. у Волинському воєводстві (за даними В. і Є. Сємашків) 

 
Джерело: Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки 

Другої світової війни: науковий та суспільний дискурси / О. М. Каліщук. – Львів: Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – C. 230.  
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Карта 2. Кількість польських жертв українсько-польського протистояння у 

Волинській області (за українськими даними) 

 

Джерело: Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки 

Другої світової війни: науковий та суспільний дискурси / О. М. Каліщук. – Львів: Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – C. 253. 
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Карта 3. Кількість польських жертв українсько-польського протистояння у 

Волинській області (за польськими даними) 

 

Джерело: Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки 

Другої світової війни: науковий та суспільний дискурси / О. М. Каліщук. – Львів: Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – C. 254.
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Волинській області (за українськими даними) 
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