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У статті узагальнено публікації сучасних польських авторів про 
політику радянізації в управлінській сфері, суспільно-політичному 
житті, галузі освіти, науки та культури в західних областях України 
(вересень 1939–червень 1941 рр.). Доведено, що різниця поглядів 
української і польської історіографій більше стосується не 
фактографічної, а інтерпретаційної площини. 

Ключові слова: Західна Україна, польська історіографія, 
радянізація. 

 
учасна польська історіографія перейшла від загального розгляду процесів 
радянізації (у польських виданнях термін “совєтизація” не перекладається) у 
підручниках та узагальнюючих працях до спеціальних студій, присвячених 

трансферу/депортаціям громадян Другої Речі Посполитої, деполонізації приєднаних до СРСР 
території, щоденному життю і побуту поляків, громадян СРСР у 1939–1941 рр. При цьому 
наші сусіди активно використовують українські та російські архіви, мемуари української та 
польської еміграції, не ігнорують праці українських істориків останнього десятиліття. Однак 
їхні дослідження насамперед відображають і захищають рації польської національної історії. 
Щоправда, з’явилися перші публікації, в яких проаналізовано політичні настрої та репресії 
тоталітарної влади проти українців. Про зближення поглядів польських і українських 
істориків свідчать, зокрема, матеріали та ухвали десяти міжнародних семінарів (1996–2001) 
“Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”, які опубліковані в дев’яти 
томах “Україна–Польща: важкі питання” (Варшава; Луцьк, 1998–2004). 

Отже, розглянемо основні здобутки та “вузькі місця” сучасної польської історіографії, 
що стосуються політики комуністичного режиму на західноукраїнських землях у вересні 
1939 – червні 1941 рр. У польській та українській мемуаристиці, діаспорній літературі цей 
період інколи називають “першими Совітами”. Певне узагальнення національної 
історіографії польсько-українських стосунків на першому етапі Другої світової війни дав 
Гжегож Мотика (Варшава), який фактично став одним із провідних дослідників указаної 
проблематики в сучасній Польщі [1]. 

До активу польської історіографії насамперед слід занести монографію вроцлавського 
науковця Гжегожа Грицюка “Поляки у Львові 1939–1944” (Варшава, 2000. – 432 с.), в якій на 
великому документальному матеріалі показано трагедію львівських поляків на першій стадії 
Другої світової війни. Автор використав маловідомі документи з Архіву актів нових, відділу 
рукописів Бібліотеки народової та бібліотеки Варшавського університету, осередку “Карта” 
(Варшава), наукові праці та спогади еміграційних авторів, дослідження українських істориків 
Івана Сварника, Івана Біласа, Вадима Ковалюка, документальні збірники з України та Росії. 
У першому розділі праці окреслено ідеологічні та правно-політичні засади діяльності 
“радянського окупанта”, показано ухвали та оперативні дії ЦК ВКП(б), Військової ради 
Українського фронту на “легітимізацію окупації”, підготовку і проведення у Львові за 
участю силових структур Народних зборів, вибори до яких навіть за офіційною статистикою 
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проігнорувала десята частина (10,5%) потенційних виборців. Відтворено підступний 
механізм впливу на маси через більшовицьких агітаторів, міліцію і навіть буфети. 

Стверджено й загравання влади з поляками, яких серед депутатів Народних зборів 
виявилося 144 (аж 27,7 %; українців було 274 особи, 52,8 %). До пропагандивних дій влада 
залучила, крім недавніх польських комуністів, авторитетних осіб – професорів Львівського 
університету, письменників, зокрема Ванду Василевську, Тадеуша Бой–Желенського, 
Стефана Банаха та ін. “Очищенням” мистецького середовища від ворожих елементів, пише 
Г.Грицюк, займався розгалужений апарат НКВС, який складався із східняків-наддніпрянців і 
росіян. 

Автор із Вроцлава документально відтворив і дії нової тоталітарної влади щодо 
радянізації древнього міста: нищення польських державних символів, пам’ятників польським 
діячам, погрудь Ю.Пілсудського та королів у школах, зміна назв вулиць (Чернецького – 
Радянська, Гетьманські Вали – Радянський бульвар, Леона Сапеги – Комсомольська, 
29 листопада – Енгельса, площа Смольки – площа 17 вересня), встановлення гіпсових 
погрудь Леніна і Сталіна, червоних зір у державних установах (взамін ікон і хрестів), 
пам’ятника сталінській Конституції в центрі міста; ліквідація громадських бібліотек; 
насильне відзначення радянських свят, уродин Сталіна, Молотова, Ворошилова; на зміну 
св. Миколаю прийшли ялинки з Дідом Морозом; нормою щоденного життя ставали численні 
масовки, зібрання, віча. 

Описано й систему владного терору на “так званій Західній Україні”: ліквідацію 
польських, українських і єврейських політичних партій, редакцій численних газет, арешт та 
ув’язнення політичної опозиції, депортаційні акції (наприклад квітень 1940 р. – близько 
7,2 тис. осіб). Серед репресованих, зазначає автор були члени і симпатики ОУН (їх 
запроторювали у три міські в’язниці). 

На відміну від українських авторів, Г.Грицюк виокремив у рамках радянізації політику 
українізації [2], тобто впровадження української мови в адміністрацію, шкільництво, систему 
культури. Вважаємо, що це було не метою, а підступним засобом влади заручитися 
підтримкою місцевих українців. Утім, як слушно зауважив Г.Грицюк, після декількох 
репресивних акцій (зокрема, кадрових чисток і провірок) улітку–восени 1940 р. поляків таки 
почали допускати до окремих адміністративних посад. На початку 1941 р. у Львові почали 
виходити ідеологічно заангажовані польськомовні газети “Nowi Widnokraji”, “Młodzież 
Stałinowska”, “Pionierzy”. У Львівському театрі опери і балету, університеті, львівській філії 
Бібліотеки АН УРСР (створена на базі Оссолінеуму) навіть відбулися урочистості на честь 
85-ї річниці смерті Адама Міцкевича, які навіть транслювали по місцевому радіо. Тож, 
резюмує Г.Грицюк, від літа 1940 р. до червня 1941 р. “радянська політика щодо поляків 
значно еволюціонувала. Стала еластичнішою, припинено масовий терор... Методи і тактика 
дій окупанта були добре продуманими і системними” [3]. 

Оригінальними є етнодемографічні експертизи вроцлавського науковця. Він уважає, що 
у місті проживало: 31 серпня 1939 р. – 333 500 мешканців (169 тис. поляків, 53,2 тис. 
українців, 2,6 тис. німців і 104,7 тис. євреїв; жовтень 1939 р. – близько 500 тис., 27 серпня 
1941 р. – 327,4 тис. осіб. У цей період у місті збільшився відсоток євреїв (приїжджали з 
заходу) і росіян. Автор зауважив, що багато єврейських родин утікали далі на схід, навіть у 
складі трудових загонів до Донбасу. 

Змінився й сам характер праці міщан: одержавлено більшість підприємств, робітників і 
службовців змушували купувати Державні облігації третьої п’ятирічки, впроваджено 
добровільно-примусові суботники, вихідними оголошено: 22 січня (річницю смерті Леніна), 
1–2 травня (свято праці), 7–8 листопада (річницю Жовтневої соціалістичної революції), 
5 грудня (річницю сталінської Конституції 1936 р.). Однак і в ці дні люди не відпочивали – їх 
залучали до формально добровільних походів і маніфестацій. Обурення мешканців, зауважив 
Г. Грицюк, викликала й втрата населенням банківських заощаджень (понад 300 злотих). 
Єдиною валютою запроваджено карбованець, чорний ринок й далі послуговувався 
американським доларом і срібним злотим, поступово націоналізовано заклади побуту і 
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торгівлі; у торгових вітринах з’явилися ідеологічно-пропагандистські написи. Водночас 
подешевів трамвайний проїзд. Нерегулярно ходили залізничні потяги, квитки на схід 
діставалися з великими труднощами. Черги, зауважив польський автор, стали своєріднім 
атрибутом нового життя. 

Далі Г. Грицюк навів численні факти політизації системи культури і освіти. Цьому 
сприяли й численні візити літераторів і митців зі сходу. Під сильним ідеологічним контролем 
влади знаходилися й націоналізовані державою численні польські та українські видавництва 
і друкарні; приватні книгарні підпорядковано Укркниготоргу, Академкнизі, Воєнкнизі. 
Запроваджено цензуру книг, яку здійснював Облліт. На зміну американським фільмам 
розпочато експансію радянських стрічок – “Молодість Максима”, “Чапаєв”, а також 
популярні на сході України “Тарас Бульба”, “Запорожець за Дунаєм”, “Сорочинський 
ярмарок” (загалом понад 120 фільмів). Націоналізовано й укрупнено приватні музеї, художні 
колекції та збірки. Лише наприкінці 1940 р. закрито популярну серед поляків “Панораму 
Роцлавістську”, яка, на думку влади, будила неспокій і визвольний (антиросійський) дух у 
мешканців Львова [4]. (Нині вона, як відомо, є привабливим туристичним об’єктом 
Вроцлава). Націоналізовано найповажнішу бібліотеку Оссолінеум, у якій створено спецфонд 
(частину літератури спалено).  

Цікаві спостереження Г. Грицюк занотував у аналітичному параграфі “Окупант очима 
львів’ян”. Особливе зауваження у корінних мешканців викликали радянські солдати і 
офіцери, недавні селяни, які були неохайно вбрані, невибагливі у харчах і побуті (не мали 
носових хустинок, ніхто не пропускав жінок у дверях, не давав місце в трамваях; викликали 
подив звернення “Га!”, “Давай!” і т. ін.). 

Г.Грицюк вважає, що після вересня 1939 р. “стосунки між поляками і українцями стали 
ще більше напруженими”. Ворожість підсилювали відомості “про антипольські виступи у 
провінції”, радість багатьох українців падінням польської держави”. Поляки заздрили 
багатьом донедавна безробітним українцям за здобуття посад в державній адміністрації, 
створення українських культурних і освітніх осередків [5]. 

“Совєтизацію” освіти та культури поліетнічного Львова та “окупованого” реґіону 
розглядали також дослідники з Жешува Влодзімеж і Анджей Бонусяки , Едита Чоп, інші 
автори. 

Влодзімеж Бонусяк узагальнив систему формування радянських органів влади і 
управління, до яких у перші місяці взагалі не допускалися польські службовці; проаналізував 
репресії проти польських урядовців, промисловців і військових. Він уважає, що до середини 
листопада 1939 р. у Львові фактично запроваджено військовий стан, який підтримував новий 
міський гарнізон [6]. Польський гарнізон, як відомо, репресували. На радянський лад у 
жовтні–грудні 1939 р. трансформовано й міську господарку – націоналізовано банки, 
промислові об’єкти, великі земельні угіддя; нарешті, у грудні розпочато націоналізацію 
багатьох помешкань, які передавали працівникам НКВС, компартійним функціонерам, 
військовим, приїжджим господарникам зі сходу України та Росії [7]. Сільську бідноту, 
стверджує дослідник, через кілька місяців почали заганяти в колгоспи, а заможних 
господарів – репресували [8]. 

В. Бонусяк аналізує й соціальну політику більшовицької влади, зокрема у Львові. 
Прагнучи сподобатися бідноті, більшовицька адміністрація частині безробітних надала місце 
праці у місті, решті запропоновано й організовано виїзд на схід, зокрема Донбас, Урал. 
Поступово звільнялися поляки-управлінці, господарники середньої ланки. До позитивів 
нової влади віднесено продовження розбудови львівського залізничного вузла (частково 
зруйнований німецькою авіацією 1939 р.), газифікацію міських квартир, добудову 
газопроводу Дашава–Львів і розпочатого житла, а до негативів – погану організацію 
інженерно-будівельних робіт, брак технічної документації, будівельних матеріалів і 
кваліфікованих спеціалістів. Неефективним і слабо пропагандивним В.Бонусяк уважав й 
експортований зі сходу стаханівський рух, соціалістичне змагання працівників, організацію 
суботників. Проаналізовано неринкову фінансово-цінову політику тоталітарної влади, 
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базарні ціни на продукти, які постійно зростали. Не зуміла влада зупинити бандитизм і 
розбій на міських вулицях і приміських шляхах. Дезорганізація господарського життя, 
корупція і хабарі, самосуди нової влади, резюмує В.Бонусяк, – все це швидко допомогло 
прозріти населенню й зрозуміти переваги ринкової економіки над плановою [9]. І з цим 
висновком жешівського професора важко не погодитися. 

Дослідник Анджей Бонусяк (Жешів) узагальнив вплив політики радянізації на 
культурну сферу Львова, зокрема розпуск старих культурно-мистецьких товариств і 
об’єднань, націоналізацію приватних музеїв та художніх збірок, репресивні акції проти 
польських письменників, журналістів, митців, ідеологізацію книговидавничої справи, 
передачу у спецфонди бібліотек релігійної та антикомуністичної літератури, організацію 
шумних пропагандистсько-агітаційних акцій за участю діячів культури зі сходу. Отже, 
аргументовано резюмує дослідник, нові заклади культури – клуби, театри, кінопалаци, а 
також преса і навіть міські мури стали місцем нав’язливої пропаганди і агітації; культура 
була для влади не “якістю життя”, а “інструментом впливу на суспільство” [10].  

Едита Чоп (Жешів) і Ельжбета Трела-Мазур (Вроцлав) зробили спробу узагальнити 
політику радянізації в галузі освіти. До позитивів нової влади вони віднесли обов’язковість і 
безкоштовність освіти, а до негативів: ліквідацію уроків релігії, латинської мови, історії та 
географії Польщі, заборону використання польських державних символів, портретів 
національних діячів, запровадження заідеологізованих курсів – конституції СРСР і УРСР, 
уроків російської мови і літератури, історії СРСР і ВКП(б), військової підготовки, 
організацію вступу школярів до піонерських загонів і комсомольських організацій. Таким 
чином, резюмують польські дослідники, радянська система освіти мала насамперед творити 
“радянську людину”, що сповідує комуністичну ідеологію [11]. 

Соціально-демографічні процеси на прикордонному Перемишлі схематично 
прослідкував люблінський історик Мечислав Велічко. Цьому місту вдвічі 1939 р. не 
пощастило – ріка Сян поділила його на німецьку і радянську зону, а міський залізничний 
міст з 14 жовтня став прикордонним переходом. Автор зауважує, що перехід цивільних 
людей та військовополонених на захід контролювали органи НКВС. Загалом, радянський 
кордон у цьому районі мав такий статус: смугу 800 метрів між прикордонними стовпами 
контролювали кінні військові (її порушення без попереджень каралося пострілами); у смузі 
7,5 км проживали цивільні за певним дозволом; смуга 30 км від кордону теж 
контролювалася, з неї могли виселити неблагонадійних, що й сталося влітку 1940 р. над 
гірським Сяном і в околицях Перемишля [12]. Автор уважає, що головною ознакою 
радянської національної політики в цьому реґіоні стала планова деполонізація. Це 
здійснювалося як економічними засобами – через націоналізацію підприємств і помешкань, 
так і політичними акціями – виборами до міської і районних рад 15 грудня 1940 р. 

Польські дослідники окреслюють масштаби трансферу, репатріації прикордонного 
населення між СРСР і Німеччиною у 1939–1940 рр. Зокрема, вони нагадують, що 
16 листопада 1939 р. СРСР і III Рейх підписали документ про добровільний обмін 
(репатріацію) полоненими, часткову евакуацію німецького населення на захід і повернення 
частини українців з Генерал-губернаторства до УРСР. Відтак за цією угодою у Східну 
Галичину і Волинь переселено у першій половині 1940 р. майже 30 тис. осіб, а близько 
20 тис. патріотично налаштованих українців утекли за Сян, на територію III Рейху. 
Допомогла їм у цьому депортаційна комісія, що діяла у Львові під керівництвом галицького 
німця, професора Ганса Коха. Найбільш цінними для Рейху були, на думку Т. Сесляка і 
М. Ясяка, ті українські політики, які раніше брали участь у так званому прометеївському 
русі, спрямованому на підтримку різних націоналістичних рухів з метою підриву СРСР. 
Саме через це представники абверу дозволили професору Роману Смаль-Стоцькому, 
донедавна директору Українського наукового інституту в Варшаві, залишити Львів під час 
вступу радянського війська в 1939 р. [13].  

Польські дослідники справедливо зауважили, що українська кооперація, яка була 
заборонена восени 1939 р. у західних областях УРСР, частково передислокувалася за Сян, 
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німецьку територію Генерал-губернаторства. Станом на 31 березня 1941 р. там їй належало 
995 кооперативів і кооперативних спілок. Однак безпідставним є висновок молодого 
польського історика Марика Ясяка, який вважав, що “українська кооперація лише частково 
служила своєму суспільству, даючи йому невелику користь” [14]. Декларативною є його теза 
про те, що “українська національна буржуазія на території Польщі (Генеральній губернії – 
авт.) широко декларувала свою лояльність до окупаційної влади і прагнення до 
конструктивної співпраці” [15], а українці в Генеральній губернії, порівняно з поляками, 
“знаходилися у привілейованому становищі” [16]. Викликає здивування у цього молодого 
автора й те, чому 22 травня 1940 р. “римо-католицький” кафедральний собор у Холмі 
перейшов до відродженої Української автокефальної православної церкви [17]. 

Зауважимо також, що польські автори, як правило, пишуть про репресії сталінщини 
проти кліру і вірних Римо-католицької церкви, “забуваючи” про чотирьох мільйонів вірних 
Української греко-католицької церкви, в якої теж було відібрано багато монастирської землі, 
лісу та будівель, виробничих структур, банківських активів. Цю проблему лише частково 
порушує Флорентина Жеменюк у книзі “Уніати Польщі. 1596–1946”, що вийшла 1998 р. 
Дослідниця насамперед акцентує увагу читачів на духовних злодіяннях “радянської окупації 
та забужанських землях і на схід від Сяну” [18]. Термін “Західна Україна” вона теж ігнорує. 

Директор Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі Станіслав Стемпень, чи 
не першим у польській історіографії кінця ХХ ст., звернув увагу польських читачів на 
трагедію мільйонів українців Західної України. Авторитетний українознавець стверджує, що 
“радянська окупація” 1939 р. ще більше радикалізувала політику ОУН; загалом місцеве 
українське населення вважало “націоналістичний рух патріотичним і національно-
визвольним”. До ворогів радянізації, зауважив доктор С.Стемпень, більшовицька влада 
також зарахувала діячів українських політичних партій, представників культури і освіти, 
душпастирів Греко-католицької церкви, тобто публічних українських патріотів [19]. 

Позитивним явищем є також підготовка спільних праць істориків обох країн. І першою 
доброю ластівкою стала польськомовна стаття уже згаданого Гжегожа Мазура (Вроцлав) та 
Ігоря Ільюшина (Київ), присвячена діяльності оперативно-чекістських груп НКВС проти 
українських і польських підпільних організацій в західних областях УРСР у 1939–1940 рр. на 
підставі донедавна секретних документів Державного архіву СБУ. Прикметно, що вона 
з’явилася 2001 р. в авторитетному паризькому виданні, започаткованому талановитим 
публіцистом Єжи Гедройцем [20]. 

Слід вітати й спільне археографічне видання Центрального архіву Міністерства 
внутрішніх справ Республіки Польща та Центрального архіву Федеральної служби безпеки 
Російської Федерації, присвячене боротьбі радянських спецслужб проти польського і 
українського антикомуністичного підпілля в 1939–1941 рр. [21]. Указане видання доповнює 
документальний том про тогочасне польське підпілля в реґіоні, політичні витоки Армії 
Крайової, що підготували польські еміграційні історики у Великій Британії [22]. 

Чималий творчий поштовх для польських, українських і російських науковців, 
активістів “Меморіалу” дало історично-археографічне видання “Дороги смерті”, яке 
підготував 1995 р. за участю польських і російських дослідників варшавський осередок 
“Карта” (він є партнером українського “Меморіалу”) [23]. Крім аналітичної вступної статті 
книга містить: документи про депортаційні акції 1941 р., графіки транспортування потягів, 
місця дисклокації репресованих у Росії, кількість ув’язнених (Бережани, Чортків, Дрогобич, 
Дубно, Коломия, Ковель, Кременець, Львів, Луцьк, Остріг, Печеніжин, Перемишль, Рівне, 
Самбір, Стрий, Станіслав, Тернопіль, Володимир, Золочів), розстріляних у Львові (червень 
1941 р., в’язниці по вул. Лонцького і Замарстинівській), спогади свідків жертв 
комуністичного режиму. Українського читача зацікавлять описи окремих радянських 
в’язниць, зокрема у Станіславові, Калуші, Коломиї, Надвірній та ін., а також польська 
бібліографія проблеми. Вважаємо, що вказану пошукову працю варшавській “Карті” та 
українським дослідникам треба продовжити й надалі. 
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Підсумовуючи тогочасні чотири депортації, Міхал Клімецький наголошує, що вони 
проведені досить брутально й зачепили передусім поляків. До масових депортацій українців, 
стверджує він, державні радянські органи лише готувалися. Цей висновок варшавського 
історика нам видається не зовсім об’єктивним: українців вивезли, можливо, й менше, але це 
влада почала робити ще з кінця 1939 р. На думку М.Клімецького і М.Філяра, до середини 
літа 1941 р. із чотирьох південно-східних районів II Речі Посполитої було депортовано десь 
біля 500 тис. польських громадян, у т. ч. з Волині – біля 150 тис. [24] Зрозуміло, що до 
“польських громадян” зараховано як поляків, так і українців. 

У працях, присвячених вересневим боям 1939 р. у Східній Галичині, традиційно 
показуються репресії радянської влади проти польських військовиків [25]. 

Як бачимо, порушена в роботі тема становить не лише науковий, але й суспільно-
політичний інтерес для польського суспільства. І якщо старше покоління поляків не полишає 
думки про повернення втрачених будинків і земельних ділянок, відбудову зруйнованих 
комуністично-атеїстичною владою римо-католицьких костелів, то професійні історики 
прагнуть якомога об’єктивніше реконструювати сам хід військово-політичних подій 1939–
1941 рр. на “кресах”, тобто західноукраїнських землях у складі СРСР–УРСР. Зрозуміло, що 
не у всіх концептуальних питаннях дослідники обох країн, до того ж різних поколінь, 
досягли однакових поглядів [26]. Указане повідомлення ще раз підтвердило, що різниця 
позицій меншою мірою торкається фактографічної площини, натомість більшою – 
інтерпретаційної [27]. Тому, вважаємо, що подальші дослідження польських і українських 
науковців не повинні зводитися до пошуків вини чи юридичної відповідальності якоїсь 
сторони за минулі події, а йти в напрямку встановлення і пояснення їх етнополітичних і 
психологічних причин, представлення наукових висновків для майбутнього.  
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POLISH HISTORIOGRAPHY ABOUT THE PURPOSE, MEANS AND RESULT OF 
SOVIETISM POLICY IN WESTERN UKRAINE (1939–1941) 

 
In the article published works of modern Polish authors about Sovietism policy in 

management, social life, aducation, science and culture in western regions of Ukraine in September 
1939 – June 1941 are generalized. Proved that opinion difference of Ukrainian and Polish 
historiography deals more with facts than with interpretation. 
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