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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДІВ РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ НА СТОРІНКАХ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ТА ЕМІГРАНТСЬКОЇ ПРЕСИ 30-Х РР. ХХ СТ. 

У міжвоєнний період суцільна українська етнічна територія була розподілена між УСРР(УРСР), 

Румунією та Польщею. Кордон, встановлений по ріці Збруч, відтепер був стіною «радянської фортеці 

в облозі» [3, с. 150], заручниками якої стала більшість українського населення. Проте трагедія 

«стіни», яка ділила український народ, не знайшла широкого висвітлення у вітчизняній історіографії. 

Натомість маємо розрізнені факти із історико-краєзнавчих праць Н. Мизака, зокрема, у книзі «За тебе 

свята Україно. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН-УПА» [4] та альманасі «Літопис 

Борщівщини», де розміщено дослідження І. Скочиляса [10]. Для хоча б часткового виправлення цієї 

історіографічної прикрості, ми вдамося до критичного розгляду свідчень тогочасної 

західноукраїнської та емігрантської преси, зокрема газет «Діло» і «Новий час» [11], «Свобода» [1; 2], 

які рясніють повідомленнями означеного змісту, виражаючи до певної міри тенденційне розуміння 

галицьким суспільством процесів по той бік Збруча. 

Варто наголосити на актуальності досліджуваної проблеми, оскільки її концептуальний, 

заснований на залученні широкого спектру джерел розгляд дає нам можливість зрозуміти 

особливості та причини переходів радянсько-польського кордону, проливає світло на діяльність 

органів держбезпеки та прикордонних служб обох сторін, дозволяє зробити висновки не лише про 

поширеність явищ втечі з УСРР (з 1937 р. УРСР) (що класифікувалось статтею 54а Кримінального 

кодексу УСРР 1927 р. під редакцією від 20.07.1934 як державна зрада і каралась стратою з 

конфіскацією майна або позбавленням волі терміном на 10 р.), а й про причини антибільшовицьких 

настроїв у західноукраїнському прикордонні.  

Що ж, власне, змушувало галицьку та українську заокеанську пресу називати героями осіб, що 

класифікувались радянською державою як зрадники? Чому український селянин, який віками був 

прив’язаний до землі, раптом рятується втечею із країни «робітників та селян»? Ця стаття – спроба 

відповісти на ці та інші питання, які виникають у процесі розгляду проблеми переходів радянсько-

польського кордону на шпальтах західноукраїнської та емігрантської преси міжвоєнного періоду. 

Розпочнемо із хоча б часткового означення основних причин здійснення акту втечі 

громадянами радянської держави. Гортаючи сторінки пожовтілих від часу західноукраїнських 

періодичних видань, можемо помітити певну тенденцію – починаючи з 1930-х рр., з’являються 

регулярні повідомлення, що, внаслідок політики розгортання колективізації та антирелігійних 

кампаній в Радянській Україні, селянські протести та повстання набувають масового характеру. 

Аналогічні твердження висуває сучасна закордонна історіографія: «Поєднання розкуркулення та 

колективізації спустошило село й підштовхнуло селян до того, що деякі історики вважають другою 

громадянською війною <…> Лише в 1930 році селяни провели понад 13 тис. «масових акцій», до 

яких приєдналося понад 3 млн. учасників», – стверджує американський історик Норман Наймарк [6, 

с. 55]. Отже, розкуркулення, колективізацію та релігійну політику нової влади можна вважати 

причиною усе частіших спроб «випробування на міцність» радянського кордону українськими 

селянами. Спробуємо перевірити це твердження, надаючи слово тогочасним періодичним виданням 

західноукраїнських земель та української еміграції. Повідомлення очевидців, що містяться там, 

глибоко вражали пересічного галицького та волинського читача, адже розкривали, хоч і до певної 

міри тенденційно, картину докорінної ломки традиційного укладу селянського життя, придушення 

економічної ініціативи та переслідувань національно свідомого елемента українського суспільства [5, 

с. 3].  

Зокрема, газета «Діло» рясніє повідомленнями про спроби переходу кордону, висвітлює 

особливості «радянського життя» прикордоння та наводить сумну статистику розкуркулення по той 

бік Збруча. У номері за 22 березня 1930 р. зустрічаємо замітку «На радянсько-польському кордоні». У 

ній йдеться про втечу 40 селян із спалених за опір колективізації сіл до Чучави Великої Волинського 

воєводства, а також подаються свідчення про реквізиції зерна і напівголодне існування радянських 

колгоспників [5, с. 3]. Наступне свідчення не змусило себе довго чекати – його зустрічаємо вже в 

номері «Діла» від 25 березня 1930 р. У статті «По тім боці Збруча (лист із Борщева)» описуються 

жахи колективізації та антирелігійної кампанії в селах Шустівці та Чорнокозинці (сучасна 

Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район), які спостерігали галицькі селяни ,«відхрещуючись 

на згадку про більшовицьке царство <…> дітей страшать більшовиками». Також ця стаття містить 



згадку про гурт дітей, які кричали до селян Залісся (Борщівського повіту) «Дайте хліба!» і 

отримували його від закордонних земляків [7, с. 3]. У тому ж номері «Діло» читаємо про посилення 

прикордонного режиму: «Що три тижні змінюють старшин і підстаршин <…> вістки про те, що 

більшовики вивозять всіх неприхильних собі підтверджуються…». Далі наводяться особливості 

«радянського життя» прикордонного села: «Тепер селянам відібрано землю цілком, забрано інвентар 

<…>, не можна по своїх хатах навіть варити їсти. На це є збудована в селі спільна кухня <…>. 

Неділю скасовано. Свята також. Днем відпочинку призначено п’ятницю, але і в цей день працювали 

до год. 11-ої перед полуднем…» [7, с. 3].  

Напевно, не варто описувати, які почуття викликали подібні повідомлення у глибоко 

традиційному та національно зорієнтованому соціумі галицького Надзбруччя. Однак ще яскравішими 

ці враження ставали тоді, коли західні українці на власні очі бачили ознаки діяльності радянської 

влади. Такі свідчення надруковано на другій шпальті емігрантської газети «Свобода», що потрапила 

до рук передплатників на теренах США в суботу 19 квітня 1930 р. Стаття повідомляла про арешт 

духівника одного з прикордонних сіл УСРР з метою перешкоджання великоднім богослужінням. 

«Люди рішили вислати на той бік кількох, щоб бодай свячених яєць принести, – свідчили 

перебіжчики, – та довідався про це сількор (сільський кореспондент) і доніс червоним. І прийшло в 

село військо <…> нікого не випускали <…> все ж кільком молодшим господарям вдалося пуститися 

до річки». Населення, якому війська спробували заступити дорогу до річки, пішло під кулі з 

вигуками: «Стріляйте! Нам і так не життя, а мука!» [2, с. 2]. Проте двом особам усе ж вдалось 

дістатись правого берега Збруча, де їх – за пропозицією голови читальні «Просвіти» Грицька Білика – 

було обдаровано «кошиками повними святочних яєць» та надано допомогу для зворотного переходу 

кордону. До цього ще варто додати, що перебіжчики могли розраховувати лише на добровільну 

допомогу українського населення та мусили переховуватись також і від польської влади, яка 

погрожувала їм екстрадицією. Особи, які потрапляли у руки польських прикордонників, негайно 

передавались радянській стороні, де на них чекало ув’язнення або вища міра покарання [11].  

Найбільшої частоти випадки нелегального переходу кордону досягли у трагічному 1933 році, 

коли вагомою причиною втеч стало бажання жити, а не померти у охопленій голодомором 

Радянській Україні. Зокрема, американська газета «Свобода» від 11 червня 1933 р. інформувала 

передплатників, що «останніми роками <…> на одному Борщівському відтинку [радянсько-

польського кордону – С. Г.] перейшло з того боку поверх 300 втікачів» [10, с. 103]. Ця цифра, якщо 

вона відповідає дійсності, могла бути й більшою, якби не прикордонний режим, який радянська влада 

постійно посилювала. «Тодішній польсько-радянський кордон нагадував неприступну фортецю <…>. 

Як згадували жителі Борщівщини, повсюди на лівому березі Збруча стояли секретні пости, кулеметні 

гнізда, колючий дріт», – стверджує один з провідних вітчизняних істориків Ігор Скочиляс [10, с. 97 – 

99].  

Можна лише дивуватися геройством відчайдухів, що зважились на втечу, або намагатися 

зрозуміти усю трагічність безвиході, яка штовхала їх долати кордон розміщений у природному 

каньйоні, оснащений таємними сховками, дротяними загорожами і кулеметними точками. 

Кореспондент міжвоєнної західноукраїнської газети «Новий час» Олесь Степовий у статті «Там де 

Збруч річку проходили…» 22 серпня 1930 р. яскраво описує прикордонний режим у районі Скали-

над-Збручем (сучасне смт Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області), розвинуту 

мережу засідок «чекістів», місячну відпустку та винагороду в розмірі 100 рублів прикордонникові, 

який убивав перебіжчика. Проте саме тут, поблизу Скали-Подільської, здійснив успішну втечу з 

Радянської України колишній сотник армії УНР Віталій Юрченко (Карась-Галинський), який 

перейшов Збруч та залишив нам спогади «Пекло на землі», якими у 1930-х зачитувалась вся Західна 

Україна [12].  

Також радянська сторона здійснювала спроби розбудови власної мережі по той бік кордону і 

«більшовицькі агенти, яких ГПУ-НКВС закидало до краю, – стверджує Н. Мизак, ‒ виявляли мережу 

національних товариств, їх чисельність та активістів», що згодом відіграло важливу роль у 

«радянізації» Західної України після 17 вересня 1939 р. [4, с. 17]. 

Аналіз свідчень про причини переходів радянсько-польського кордону, діяльність органів 

держбезпеки та прикордонних служб дозволяє зробити висновки не лише про поширеність явищ 

втечі з УСРР, а й про причини антибільшовицьких настроїв у західноукраїнському прикордонні. 

Підтримка культурних та наукових діячів українського закордоння дозволяла УСРР, до певного часу, 

наживати політичного капіталу у розумінні зростання кількості симпатиків та співчуваючих 

українській соціалістичній державі впродовж 20-х рр. ХХ ст., проте широке використання репресій, 

голодомор та згортання «українізації» викликали неприховане обурення також у населення Західної 



України. Каталізатором антибільшовицьких настроїв стали втікачі з «країни Рад». Їх вустами до 

західноукраїнського суспільства промовляла жахлива радянська дійсність, яка була ледь чи не 

головною, ретельно прихованою таємницею СРСР, адже «легше дістати книжки та журнали з 

африканських кольоній, ніж з Харкова», – стверджував М. Рудницький у фейлетоні, присвяченому 

загибелі Миколи Хвильового («Діло», 19 травня 1933 р.) [9, с. 2].  

Подібний інформаційний вакуум не був випадковим. Радянська держава, яка на початку 30-х 

рр. ХХ ст., за висловом О. Рубльова та Ю. Черченка, «з фантастичною швидкістю еволюціонувала в 

бік тоталітаризму» [8, с. 124], з допомогою політики розкуркулення та колективізації знищувала 

економічно самостійний елемент суспільства – українське селянство, заганяла у рамки марксистсько-

матеріалістичного розуміння інтелігенцію та докладала масштабних зусиль для формування культу 

особи «батька народів». Офіційна преса СРСР рясніла ледь чи не військовими закликами, що яскраво 

ілюстрували крутий поворот державної політики: «Боротьба за хліб – боротьба за соціалізм! Міцніше 

вдар по куркулю, по рвачах, по дезорганізаторах хлібозаготівлі! Ні одного центнера приватнику! За 

виконання плану хлібозаготівлі!» [3, с. 156]. «Заспокоєння» бунтівного селянства радянською владою 

здійснювалось широким спектром методів і тому західний кордон мав бути абсолютно непроникним, 

щоб світова громадськість бачила лише усміхнені обличчя населення на пропагандистських плакатах 

країни, що здійснила карколомний господарський підйом на фоні світової економічної кризи 1929–

1932 рр. 

Українські селяни, вчителі та священнослужителі, переходячи кордон під загрозою 

тоталітарного режиму, здійснили крок великої, з погляду консолідації українства, історичної ваги, 

адже втікачі шукали порятунку не у інших держав, а звертались до закордонних українців. Також 

факти втеч громадян СРСР із своєї країни можна розглядати як «лакмусовий папірець», що 

сигналізував про переродження «країни робітників і селян» у тоталітарний режим культу особи. 

Причини втеч підтверджували відсутність ознак суверенітету УСРР (УРСР), недотримання 

національних, особистих та релігійних прав населення. Відчуття, які переживали українці, і ті, що 

втікали від радянської влади, і ті, які переховували «іноземців» від польської адміністрації, 

спричинилися до виникнення глибоких психолого-світоглядних зв’язків у середовищі розділеного 

кордоном українства і можуть бути ілюстрацією утвердження соборницьких тенденцій серед 

українського народу. 
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Gumennyi S. 

THE PROBLEM OF TRANSITION OF THE SOVIET-POLISH BORDER ON THE PAGES OF 

WEST UKRAINIAN AND EMIGRANT PRESS 30S OF THE XX CENTURY. 

The article examines interpretation of coverage West Ukrainian and emigrant press the numerous 

transitions of the Soviet-Polish border in the 30th years of XX century. The reasons for state border crossing 

and the impact of this phenomenon on the attitude of Western Ukrainian society concerning the Soviet state. 

Key words: USSR, Poland, West Ukraine, interwar years, Soviet-Polish border, Western Ukrainian 

press. 

 


