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SUMMARY  

A PUBLICISM OF ZAKARPATTYA SCIENTISTS IS ON PAGES  
GALYCHINA PERIODICALS SIR. - DR. PAUL. ХIX AGE  

N. Svitlik (Uzhhorod) 
The article is devoted to the analysis of publicism materials of the Zakarpattya scientists on the pages of 

the Galychina periodicals. Maintenance of publications is analysed, their role for regional cultural communica-
tion. In particular, the publicism of such scientists is studied: O.Dukhnovicha, I.Rakovskogo, A.Kralitskogo, 
Yu.Ignatova, V.Dobryanskogo and others like that, necessary quotations are given. In the article materials are 
considered three most widespread in Galychina sir. XIX item of editions is “Sunset of Galitska”, “Vestnik' for 
русинов of Avstriskoy of the state”, “Word”. 
Keywords: periodicals, publicism, release, “Sunset of Galitska”, “Vestnik' for русинов of Avstriskoy of the 
state”, “Word”. 
 
 
УДК 94 (477+438) «1944-1946» 
 

БОЛІСНА ТОЧКА В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ: ПЕРЕСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ В 1944 – 1946 РОКАХ У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ 

 
Пронь Т.М. (Миколаїв)  
 

У статті розглянуто спогади українців, виселених з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Хол-
мщини і Підляшшя (Польща) в Україну в процесі встановлення радянсько-польського кордону на завер-
шальному етапі Другої світової війни. Ця подія є однією з найбільш болісних точок в історичній (націо-
нальній) пам’яті України. Характерні висловлювання, виокремленні з оповідей переселених, свідчать про 
їх глибоке психологічне травмування. Його спричинили не тільки саме переселення, але й історична по-
літика радянської влади у публічній сфері. Це викликає потребу посилення уваги до «історичних травм», 
утвердження культури пам’яті в Україні у тому вигляді в якому вона існує в Західних країнах.  
Ключові слова: переселення, виселення, депортація, радянсько-польський кордон, лемки, українці-
переселенці, «усна» історія, історична пам’ять. 

 
Напівдобровільне переселення / виселення 

українців з етнічних земель Лемківщини, Над-
сяння, Холмщини і Підляшшя в процесі встанов-
лення радянсько-польського кордону на завер-
шальному етапі Другої світової війни є тяжкою 
травмою минулого в Україні, однією з найбільш 
болісних точок в історичній (національній) 
пам’яті. Близько півмільйона українців зазнали 
тоді травматичного стресу. Його поглибила істо-
рична політика радянської влади, передусім, у 
публічній сфері. Вилучення цієї сторінки історії 
з національної пам’яті, штучне «консервування» 
пережитого у свідомості очевидців події, позба-
вили їх емоційної підтримки громадськості, яка 
необхідна кожній людині і спільноті для подо-
лання психологічної травми. До сьогодні україн-
ців, переселених з Польщі, не полишає «фантом-
ний біль» історії. Свідченням цього є поява в 
останні два десятиріччя численних книжок про 
«рідні» села та «депортацію», археографічних 
збірників, що вміщують спогади переселених без 
фахової інтерпретації. Вони дають можливість 
з’ясувати, чому в пам’яті людей згадана подія 
залишилась як трагічна. 

Безперечно, це викликає необхідність по-
силення уваги до психологічних травм минулого, 
пошуку нових просторів для суспільного прими-
рення, адже історична пам’ять є важливою скла-
довою державного розвитку та національної без-
пеки. Вона має єднати суспільство з погляду ви-
клику новітнього часу, коли посилюється інфор-
маційно-психологічний вплив глобалізованого 
світу на національну пам’ять. Цілком правильно 
зазначає заступник директора Українського ін-
ституту національної пам’яті Д.В. Вєдєнєєв «від-
новлення й збереження колективної пам’яті про 
державотворчі традиції, цивілізаційні досягнен-
ня, бойову і трудову звитягу, історичні трагедії 
сприяє єднанню громадянства та мобілізації ду-
ховних сил й будівничого потенціалу українсь-
кого народу, його утвердженню як рівноправно-
го суб’єкта системи міжнародних відносин, збе-
реженню державного ладу та територіальної ці-
лісності України, творенню позитивного суспі-
льно-політичного та морально-культурного поля 
буття української політичної нації» [2, с. 58]. 
Нагадаємо, в західному інтелектуальному сере-
довищі постійно відбувається звернення до ана-
лізу травм минулого, народжуються нові форми 
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й символи, що підтримують історичну свідо-
мість.  

Цим викликані наші міркування щодо до-
слідження спогадів українців, переселених 
(«евакуйованих», виселених, депортованих) з 
Польщі в 1944-1946 рр. Гадаємо, що з їх вклю-
ченням до академічного знання можна подолати 
загальний конфлікт між історією та людською 
пам’яттю, загоїти рани минулого. Як і в піснях, в 
«усній» історії народ також журиться, думає і 
розмовляє. Відтак очищується від образи та гні-
ву. Тому не варто цього боятися. Своєчасно об-
говорена проблема знімає протистояння на істо-
ричному ґрунті в майбутньому.  

На разі переселені з Польщі українці в 
процесі повоєнного розмежування радянсько-
польського кордону вважають себе постражда-
лими, тому, перш за все, прагнуть розділення їх 
болю українським суспільство й моральної підт-
римки. За бажання, зрозуміти цих людей не важ-
ко. Дослухаймося до одного з них – Ткачика Не-
стора Денисовича, уродженця м. Новий Сонч: 
«Коли нас виселили до Західної України, а потім 
сюди (Миколаївська область, Березанський ра-
йон, с. Краснопілля – Т.П.), то ми були дуже збе-
нтежені, так як стали майже жебраками, тоді як 
там у нас було 3 га лісу, будинки, багато різних 
побутових речей та живності… Виїхали ж у 1945 
р. у чому стояли. Хоча я ще був неповнолітнім 
(13 років), але все пам’ятаю і все життя почував-
ся скривдженим» [15]. Треба зазначити, що самі 
переселені по-різному тлумачать даний захід. Ті, 
що мешкають в західних областях ображаються 
на Сталіна, що той «не захотів» приєднати їх 
етнічні терени до України. У свідомості пересе-
лених, що нині мешкають в східних областях 
закріпилася лише нав’язана пропагандою ерзац-
пам’ять – «українці повинні жити на Україні». 
Так, мешканці Луганщини зазначають: «Нам 
говорили, що після війни поляків переселяють із 
України, а нас українців із Польщі. Спочатку 
було добровільно, а потім все рівно всіх вивезли, 
в селі ніхто не залишився» [24, с. 114-115]. Як 
видно з наведеного, у соціальній ідентифікації 
колишніх переселенців – нині населення сучас-
ної України, посідають вагоме місце регіональні 
історичні стереотипи. Радянська версія минулого 
більш задовольняє переселених на Сході, адже 
вказує на те, що їх переселення було безальтер-
нативним, а не добровільним, і аж ніяк не було 
пов’язано з українським націоналістичним ру-
хом, з яким нерідко ототожнює їх місцеве сере-
довище. На відміну від них, переселенці, які ме-
шкають у південних областях помилково 
пов’язують переселення з операцією «Вісла» й 
схиляються до думки, що їх переселяли у зв’язку 
з екстремістськими діями поляків. Вони зазна-
чають: «Ми ті люди, які були переселені під час 
операції «Вісла» [16]; «У роки війни, під час 
операції «Вісла» наше село в Польщі спалили. 

Бомбардувала російська авіація. … У 1945 р. ми 
почали відбудовуватися, а в 1946 р. українців 
почали знищувати поляки… нас евакуювали на 
Україну…» [13]. Звичайно в наведених вислов-
люваннях щодо причин переселення є доля пра-
вди, але водночас багато навіяного. 

Натомість широка громадськість України 
не знає цієї сторінки історії і не вбачає нічого 
особливого в тому, що українців переселили з 
Польщі. Дається взнаки відсутність суспільного 
діалогу з проблеми впродовж півстоліття. З 
огляду на це мешканці південно-східних облас-
тей України зазвичай називають переселених 
«бандерівцями», рідше «поляками». Це ображає 
останніх. Наприклад, вихідці Лемківщини, що 
нині мешкають на Миколаївщині, категорично 
наголошують: «Ми лемки, а не бандери» [14]. 
Деякі переселені вже не сподіваються на зміну 
громадської думки, проте, переймаються про-
блемою власної ідентичності. Наприклад, ті, що 
мешкають на Луганщині зазначають: «Називали 
нас «поляками» або «бандерівцями». Років 5 на-
зад перестали і перейшли тільки на «бандерів»... 
То вже ліпше як нас називають тими «бандера-
ми», а не «поляками». Ми ж є українські лемки, 
українці, не якісь там лемки-русини» [4, с. 6].  

Вітчизняні історики та політологи стурбо-
вані таким нігілістичним ставленням українсько-
го соціуму до минулого радянської доби, у тому 
числі щодо формування території України, адже 
саме в історичній площині окремі радикально-
націоналістичні сили суміжних держав шукають 
«підстави» для ревізії існуючих кордонів Украї-
ни, що склалися у 1939-1945 рр. [3; 7; 19]. При 
цьому йдеться виключно про територію, а не про 
населення. Трагедія більш як півтора мільйони 
українців і поляків, що стали заручниками між-
державних територіальних суперечностей має 
бути ключовим застереженням непорушності 
усталених кордонів.  

Незважаючи на доволі розлогу історіогра-
фію проблеми, у тому числі захисту дисертацій, 
аналітичних розвідок щодо формування і функ-
ціонування модифікацій пам’яті українців-
переселенців з Польщі недостатньо. Власне такі 
спроби належать Г. Бондар, Т. Гонтар, М. Лит-
вину, Н. Лобас-Данилисі, О. Савчуку, Т. Пронь, 
Г. Щербі. Вдало підійшла до розв’язання про-
блеми Галина Бондар. Вона здійснила ін-
терв’ювання переселенців, що були примусово 
виселені в 1946 р. із с. М’якиш Новий Ярослав-
ського повіту в Польщі до с. Смереківка на Льві-
вщині та провела контент-аналіз наративних час-
тин їх розповідей [1, с.20-36].  

Виходячи з вищезазначеного ставимо за 
мету продовжити аналіз джерел «усної історії» з 
травматичного минулого задля подолання «роз-
риву пам’яті» та історичної концепції формуван-
ня території України. Джерельною базою дослі-
дження послугували як опубліковані, так і впер-
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ше введені до історичного наративу спогади пе-
реселенців, зібрані автором статті. До аналізу 
також залучено матеріали соціологічного опиту-
вання, проведені нами ж, серед членів львівських 
громадсько-культурних товариств «Надсяння» й 
«Холмщина» та листування переселенців з ко-
лишнім керівником Миколаївської обласної гро-
мадської організації «Наша доля» Василем Фля-
ком. 

Першу і найбільш тяжку психологічну 
травму українцям, що мешкали в Польщі, 
спричинили ворожі міжнаціональні відносини 
в період війни та під час переселення в Украї-
ну в 1944-1946 рр. Назагал їх життя на рідних 
теренах було сповнене емоційною гостротою, 
потенційним відчуттям страху, прогресуючим 
відчуттям напруженості. Почалося це задовго до 
переселення. «У 1941 р. мені було 13 років, коли 
нас з односельцем перестрів озброєний бандит і 
погнав на хутір, де уже було багато озброєних 
поляків... Нас довго били (односелець пізніше 
помер від побоїв), намагалися повісити. Вранці 
прийшла мама, принесла катам гроші, мед, масло 
і викупила мене. Я тяжко відхворів пережите 
мною, два роки не міг нічого тримати в руках, не 
міг спати, іноді не хотілося і жити. Несамовитий 
страх переслідував мене» – згадує колишній ме-
шканець села Поляни, Кроснянського повіту 
(Лемківщина), Іван Дупнак [5, с. 351]. Українсь-
ке населення не чекало таких жорстоких нападів. 
Стефан Нісевич із с. Добра зауважує, що «люди 
були приголомшені, думаючи, що це «хвильові 
наскоки звироднілих банд» [5, с. 367]. Зауважмо, 
українські села на Холмщині палали вже в 1942 
році. 

Однак особливого загострення міжнаціо-
нальні відносини набули в процесі реалізації мі-
ждержавної угоди між Урядом СРСР і Польсь-
ким Комітетом Національно Визволення (ПКНВ) 
про радянсько-польський кордон від 26 липня 
1944 р. та угоди між урядом УРСР і ПКНВ про 
обопільну «евакуацію» населення від 9 вересня 
1944 р. Тодішнє своє становище «переселенці» 
характеризують так – «жилося весь час в стра-
ху», «ніхто не знав, де сховатись, чи доживе до 
завтра» [5, с. 343, 367]. Поведінка поляків була 
для українців незрозумілою. Вони зазначають: 
«Поляки лемків ненавиділи, утискали, але й від-
пускати не хотіли» [24, с. 121]. З одного боку, 
вони робили все, щоб витіснити лемків, надсян-
ців, холмщан та підляшців із території, з іншого 
– не хотіли, щоб ті виїжджали. У цьому вони 
вбачали зраду Польщі. Нерідко розправляючись 
з родинами, що записалися на виїзд, деякі поляки 
викрикували: «Нєх зна, як ойчизну любиць…» 
[5, с. 370]. Особлива небезпека підстерігала мо-
лодь та сільську інтелігенцію – вчителів, свя-
щенників. Запідозрюючи в перешкоджанні пере-
селенню чи співпраці з УПА їх вбивали, жорсто-
ко катували, або кидали до табору в Явожно. 

Практично кожна сімейна історія переселених є 
драматичною. Мирослава Ярошевич (1935 р.н.), з 
м. Рудки Самбірського району Львівської облас-
ті, розповідає: «Коли ми вже зареєструвалися до 
виїзду, до хати вдерлися два поляка з нашого 
села, з панчохами на обличчях. Мама впізнала їх, 
але нічим не виказала. Вони почали погрожувати 
їй, викрикувати «забирайся або заберемо твоїх 
щенят» [17]. Вражають жорстокістю поляків по 
відношенню до українців й інші оповіді. «Нас 
було п’ятеро у сім’ ї. Мене вивезли на роботу до 
Німеччини. Шістнадцятирічний брат пішов у 
підпілля. Поляки вбили його і не давали батьку 
похоронити, сказали: «Як даси корову, то похо-
рониш». Тоді батько вивів чотири корови й ска-
зав, звернувшись до головного: «Вибирай, яку 
хочеш, тільки дай дитину похоронити». Невдовзі 
сусідній хлопець-поляк, кинув на дах нашого 
будинку гранату. Мама загинула, батько змуше-
ний був забрати моїх молодших сестер і виїхати 
в Тернопільську область. Пізніше ми переїхали 
до Львова» – схвильовано розповідає Єва Качмар 
(1923 р.н.), мешканка с. Малахів Львівської об-
ласті, уродженка с. Шутків Любачівського повіту 
[8]. 

Під гаслом «Польща – єдинародова» поль-
ські націоналістичні угрупування масово вини-
щували українців, грабували, руйнували житло, 
доводили їх до відчаю. Нового подиху ці акції 
набрали після того, як радянські війська пішли 
далі на захід. Намагаючись звільнити терени від 
українців «нам тшеба так зробіць, жеби ні єдного 
русіна тутай нє било» [5, с. 339], радикальні сили 
почали нападали на українські села без жодних 
державних чи релігійних застережень. Власне у 
цьому криється одна з причин згоди українців на 
переселення. Це переконливо підтверджують 62 
члени львівських громадсько-культурних това-
риств «Надсяння» й «Холмщина», опитаних ав-
тором цієї статті у серпні-вересні 2009 р. за до-
помогою власноруч розробленої анкети. Усі вони 
зазначили, що їх родина прийняла рішення про 
переселення під тиском обставин. Наприклад, 
Ладубець Парасковія із с. Волиця Мостиського 
району Львівської області написала: «Пам’ятаю 
як одної ночі зимою, до нас прибігла боса жінка 
із сусіднього села Новосілки і повідомила, що в 
їхньому селі ріжуть людей» [21]. З погляду су-
часника подібні оповіді не піддаються осмислен-
ню.  

Повірити в те, що міжнаціональне проти-
стояння могло вмить зруйнувати добросусідські 
відносини в окремих селах – важко. Ольга Гор-
бова (1925 р.н.), уродженка с. Березка згадує: «У 
нашому селі було 200 будинків, крім українців 
проживало 10 сімей поляків. Було спокійно, ні-
хто ні з ким не ворогував. Коли на село напала 
банда я втекла з маленькою дитиною на руках. 
Пізніше до мене приєднався чоловік, а свекор 
рятуючи майно згорів у хаті. Решта людей, при-
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близно 200 чол. було вбито. Не жаліли нікого… 
Вся моя родина була розстріляна. Ми поверну-
лися в село зібрали вбитих і похоронили в брат-
ській могилі… Я з жахом згадую ті страшні дні» 
[20]. Її розповідь доповнюють інші односельці: 
«Поляки почали нас грабувати, а потім мордува-
ти, насамперед священиків, вчителів та найбільш 
свідомих селян. Щоб рятуватись від нападів у 
селі запровадили цілодобове чергування. Кожна 
десята хата виділяла чоловіків до загону самоо-
борони… Сигнали про загрозу нападу давали 
ударами у підвішені рейки. Підготовка до висе-
лення тягнулася довго. … 11 квітня 1945 р. о 
четвертій ранку на село (Березка – Т.П.) напали 
бандити… Не чіпали тільки поляків, на дверях 
будинків, яких була написана літера «П». Під час 
тої жахливої масакри моя мама опинилася в хаті 
сусідки… бандити підпалили хату і мама… ра-
зом з сусідкою згоріли живими» [5, с. 341]. По-
передню думку також доповнює Голова культу-
рно-громадського товариства «Холмщина» з Лу-
цька Микола Антонович Онуфрійчук, який за-
значає: «Ми неодноразово рятувалися втечею 
допоки не виїхали. Найперше, ховалися на купа-
ми перегною вивезеного господарями на поля, 
або у схронах викопаних у землі. Почасти до них 
набивалося по кілька родин. Довго сидіти в них 
було дуже важко, задушно, хотілося кашляти. 
Маленькі діти плакали. Щоб втамувати спрагу і 
голод мама давала нам по ковтку кислого моло-
ка» [9]. Безперечно, небезпека для життя не мог-
ла не впливати на емоційну сферу людини. Тра-
гічними прикладами опору українців переселен-
ню є лемківські села Завадка Морахівська та Па-
влокома, більше 150 сіл на Холмщині, зокрема, 
Бересть, Верешин, Ласков, Малковичі, Модринь, 
М’ягке, Новосілки, Пискоровичі, Потуржин, Ся-
гринь, Турковичі. На жаль, у терорі українців 
брали участь не лише члени озброєного підпілля, 
але й працівники польської міліції.  

Назагал у тому часі проявилися найгірші 
людські вади. Жорстокості не було меж. Ольга 
Гриньків, донька Дошак Софії Петрівни, уро-
дженки с. Глудно, згадує, що одним з найбіль-
ших потрясінь її мами було вбивство поляками 
ксьондза у селі Мазури, розташованому за рікою 
від їх села, за те, що той намагався зупинити те-
рор проти українців. Ксьондз закликав їх не ро-
бити цього, мотивуючи особливим покликанням 
кожної людини на землі: «Невільно вбивати – 
кожна пташка по-своєму співає» [11]. Усі опові-
дачі твердять, що не хотіли переселятися, а ви-
мушено погодилися на це, коли почалося непри-
ховане полювання на людей. Ліс не завжди ряту-
вав українців від свавілля та переселення, тому 
вони мусили вдаватися до хитрощів. «Ми пере-
ховувалися у лісах, спали на чатинню під ялів-
цями, пекли картоплю, доїли корів. Восени почав 
докучати холод – довелося повертатися в село. 
Тато попросив зятя Андрія П. піти до нас за гос-

подаря, бо він мав сіру «кенкарту» з літерою 
«П», а батько мав синю з літерою «У» – розпові-
дає Софія Романик, уродженка с. Ванькова, Лі-
ського повіту [5, с. 355]. 

Однак з кожним днем українцям ставало 
зрозумілим, що їм не вдасться залишитись у рід-
ному краї. Промовистою є розповідь лемка Івана 
Кирпана з Камянки про те, як переселялося його 
село: «Однієї неділі …зійшлася на раду громада. 
Кепська справа, почав солтис Фалатович. Помочі 
нам не є от кого чекати. Совєтські війська пішли 
на Берлін, там ся й зостали, а нас залишили на 
розтерзання польським бандам. Треба виїжджа-
ти, поколь зме іще живи. Збентежені, стривожені 
селяни оточили Петра Кобель, який в час загаль-
ного смутку зберігав свій звичайний спокій, 
свою розсудливість. За деякий час він звернувся 
до братії: «Не є іншого виходу! Треба виїжджати 
або переписуватися на поляків. Але ми того не 
зробимо, не можемо ся зганьбити. Наші предки 
пережили не єдин раз тяжкі часи». Після цих слів 
вчинився великий шум. Ще багато було виступів 
і різних думок, але врешті-решт всі зійшлися на 
тому, що знищене війною і пограбоване польсь-
кими бандами село знаходиться у смертельній 
небезпеці. Не залишилося харчів, не можна прої-
хати чи пройти через польські села…, щоб купи-
ти солі, нафти, одяг, інші речі домашнього вжит-
ку. …За таких умов громада виявила свою волю 
на «добровільне переселення, а фактично ви-
гнання зі своїх споконвічних батьківських земель 
– і то в самий розпал жнив… Дату і план виїзду 
було вирішено тримати в таємниці...» [5, с. 371].  

Як бачимо, підсвідомий інстинкт самозбе-
реження поволі переважував бажання людей за-
лишитися в рідних місцях. «Люди зі страху вті-
кали на Україну. Брат мій казав, що хоч би всі 
поїхали, він не покине рідне село. Але пізніше… 
погодився виїхати. У той час майже все село за-
писалося на переселення. Залишилося кілька 
осіб… Усі вони були потоплені, а (одна) застрі-
лена» – зазначає П. Купець із с. Красна Кроснян-
ського повіту [5, с. 346]. Множинність аналогіч-
них оповідей дають підстави вбачати певний 
позитив у діяльності радянської влади щодо по-
рятунку українського населення від страшного 
міжетнічного протистояння. Принаймні не все 
так негативно, як здебільшого твердять автори 
публіцистичних есе. Звичайно тут не можна не 
брати до уваги, що до розпалювання конфлікту 
були причетні багато політичних гравців, у тому 
числі й радянська сторона. Але до сьогодні ніхто 
не спромігся сказати, яке міжнародне рішення 
влаштувало б усіх учасників конфлікту. При 
будь-якому варіанті українці або поляки залиша-
лися обділеними. Не важко уявити, що сталося б 
з українцями у випадку їх залишення в Польщі.  

Водночас, треба зауважити, що в свідомо-
сті переселених відсутній однозначно негатив-
ний образ поляка. Г. Бондар пояснює це явище 
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наявністю у свідомості переселенців «блукаючих 
образів» [1, с. 24]. Вони цілком об’єктивно від-
мічають людські якості осіб, які не були вороже 
налаштовані до українців: «Втік з сусідом зі ста-
нції у польське село. Добра людина поляк взяв 
нас до своєї хати, нагодував, втішав нас, що ско-
ро фронт посунеться на захід і ми підемо додо-
му» [23, с. 1106]. Черкес (дів. прізв. Скіп) Теодо-
зія Леонівна 1929 р.н., що нині мешкає у с. Діди-
лів Львівської області згадує: «Наш сусід – Бо-
рул Юзек, був гарним поляком. Він вивозив на-
шу родину на своїй фірі до станції Сянок. По 
дорозі нас перестріли польські вояки і стали ви-
магати 500 злотих за проїзд, погрожували забра-
ти до лісу, якщо ми не заплатимо. Сусід почав 
благати їх відпустити нас, пояснював, що у фірі 
сховані малі діти. Вони довго не погоджувалися, 
зняли батька з воза, але врешті порозумілися і 
відпустити нас за пляшку горілки» [12]. Україн-
ці-переселенці також свідчать, що польські «акі-
вці» бувало давали знати, що в селі завтра має 
бути акція.  

Звичайно населення чекало захисту від 
державних органів безпеки. Проте, польська мі-
ліція не виконувала своїх функцій. Тому, не див-
но, що українці вважали прихистком від польсь-
кого націоналістичного терору і Червону Армію, 
і УПА, не дивлячись на їхню політичну проти-
лежність. З цього випливає, що українське насе-
лення покладало певні надії і на радянську владу, 
гадаючи, що вона зупинить вакханалію міжнаці-
ональної ненависті й люди повернуться до рід-
них домівок. Переселені, здебільшого, добре від-
гукуються про червоноармійців, яких розкварти-
ровували в селах, коли проходив фронт, наріка-
ють на те, що з просуненням радянських військ 
на захід їх села залишалися безборонними [5, с. 
344, 371]. Така репрезентація образів минулого – 
характерна риса соціальної народної пам’яті. 
Вочевидь, щоб врятувати свої родини й статки 
українці в Польщі готові були прихилити голову 
до будь-кого, якщо від нього не йшла загроза.  

Другу психологічну травму українцям 
було завдано самим переселенням. Виконавці 
Люблінської угоди з української та польської 
сторони своєрідно дотримувалися принципу до-
бровільності. Червоною ниткою через спогади 
переселених проходить думка про те, що вони не 
сподівалися, що їх «будуть виганяти з рідних 
хат», зволікали з виїздом, вважали оголошену 
«евакуацію» тимчасовим явищем і не хотіли по-
кидати край. В усних наративах відсутня єдина 
думка щодо примусового характеру переселення. 
Одні оповідачі кажуть: «Правда, урядово нас до 
УРСР не виганяли. Але почалося у селі страшне 
мордерство, і люди зі страху втікали на Україну» 
[5, с. 346]; інші твердять: «Так відібрали насиль-
но від лемків рідні гори, рідні землі, домівки під 
час переселення за наказом Сталіна, котрий пе-

реганяв цілі народи, ніби отари овець – безжаль-
но і жорстоко» [23, с. 1113].  

Зауважмо, переселення прийшло в кожне 
село по-різному. Це обумовлює розбіжність мір-
кувань переселених та географічну розкиданість 
нашого дослідження. Наприклад, мешканці Лу-
ганщини, вихідці з Холмщини та Лемківщини, 
зазначають: «До нашого села в Польщі приїж-
джали делегати із Східної України і закликали 
їхати сюди на Донбас. Жили ми бідно і батьки 
погодилися на переїзд, бо іншого виходу не бу-
ло» [24, с. 125]; «Приїхала делегація з Росії і за-
пропонувала переїхати на Україну. Обіцяли кра-
ще життя. Жили ми в с. Чарна …мали орні землі, 
гектари лісу, пасовиська. Обіцяли, що на Україні 
будемо мати теж саме, такий самий добрий дім» 
[24, с. 116-117]. Військові та агітатори справді 
багато що обіцяли селянам. Вихвалювали колго-
спи, говорили, яка прекрасна техніка працює на 
полях і як добре живуть люди. Швидше за інших 
в це повірили родини, чиї домівки знищила вій-
на. Однак більшість селян, що поселилися в захі-
дних областях, твердять, що не вірили обіцянкам 
агітаторів. Жодний з опитаних нами членів ви-
щезазначених громадсько-культурних товариств 
у Львові та Луцьку не вказав на цю причину. 
Люди добре пам’ятали, як у 1933 р. в їх селах 
збирали пожертви на допомогу братам з Великої 
України [11, с. 1106]. Сумніви в їх душах сіяли й 
червоноармійці, які іноді невільно проговорюва-
лись про важке життя в колгоспах.  

Примусовий характер заходу підтверджу-
ють окремі описи картин переселення, що не 
зникають із пам’яті переселених: «Прийшли і 
почали виганяти, переселятися на Україну. Пра-
бабця била руками того, хто підходив до неї, 
плакала, кричала: «Тут спочивають мої діди, 
прадіди, я хочу тут померти» [23, с. 1106]; «У 
вересні (1945 р.), безпосередньо перед виселен-
ням, люди різали худобу, гусей, качок, курей – 
на дорогу. Але нам не дали приготувати їжу – 
вигнали з будинків, а потім погнали довгою тяж-
кою дорогою. Із с. Березки до Львівщини можна 
було добратися за добу-дві, але нас гнали конво-
єм близько двох місяців» [5, с. 341]. 

Не менш важкою була доля тих, які не по-
спішали виїжджати, а трималися до останнього. 
«…Найсумнішого Великодня 1946 р. ми опини-
лися в лісах за словацьким кордоном. Тут ми 
сиділи три тижні в голоді і холоді, аж поки чехо-
словацьке військо не почало нас виганяти. Хто 
мав гроші, відкупився, але це тривало недовго. 
Дійшла звістка, що чехословацький уряд хоче 
перевести нас на Мадярщину, де втікачі могли б 
поселитися. Старшини й вояки УПА, криївки, 
яких всюди були по лісах, радили нам не слухати 
брехливих обіцянок і з лісу не виходити. …Люди 
чотири дні виходили з лісів і записувались у вій-
ськовому уряді. На п’ятий військо оточило лю-
дей і повело до Польщі. Зчинився плач і лемент, 
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здавалося, серце трісне в грудях. ... Під багнета-
ми вояків, напівмертві люди прийшли до кордо-
ну, де на них чекали вояки Польщі й СРСР, які 
погнали людей до поїздів, призначених для ху-
доби. І повезли у невідоме до Радянського Сою-
зу» [5, с. 365]. Назагал свідчення переселенців 
дають певне уявлення про даний міграційний 
процес як примусовий. Наприклад, уяву читачів 
вражає розповідь про виселення мешканців с. 
Стежниця: «В село заїхало польське військо, і 
коли не застали людей у селі погнали в ліс. Тоді 
стало несамовите видовисько. Забирали речі, 
багнетами розпорювали перини, а був сильний 
вітер, те пір’я рознеслось по лісі, він став білий 
як в снігу» [23, с. 1106].  

Травмували свідомість переселенців й 
останні хвилини перебування в рідних селах, 
зворушливі сцени прощання з ними односе-
льців, коли уповноважені відводили їм трохи 
більше часу на збори. В останню мить перед 
виїздом господарі ставали («клякали») на коліна, 
цілували хату і землю, молилися. Водночас, на-
повнювали мішечки, або кишені грудками землі, 
щоб рідні поклали їм у могилу, якщо доведеться 
вмерти на чужині. Деякі безупинно плакали. При 
виїзді з села, найбільш шановні господарі, що 
виділялися серед односельців своїм знанням, 
розумом та порядністю зупиняли обоз і від імені 
громади прощалися з рідним краєм. На все життя 
запам’яталася вихідцям села Кам’янка, Сяноць-
кого повіту зворушлива промова Андрія Барни, 
який прощався з рідним краєм як з живою істо-
тою. «Прощай, наша рідна землячко, на якій нас 
матері сповивали та сон колискової співали! 
Прощай, рідний краю! Нас звідси доленька жене, 
немов від дерева відірваний листочок! Гори наші 
зелені, Верше і Кичеро, хати і спаленища наші 
дорогі, річенька наша мила, за годину-дві ми вже 
далеко від вас будемо, і не відомо, чи ще усміх-
неться нам доля побачити Вас», – говорив він, 
поглядаючи на пусте село та його околиці [5, с. 
371-372].  

Третю психологічну травму людям за-
вдала виснажлива дорога до нових місць по-
селення в Україні. Крім ризиків для життя, 
пов’язаних з транспортуванням до станцій заван-
таження, їх виснажували тривале очікування під 
відкритим небом залізничних вагонів (від кіль-
кох днів до кількох тижнів), голод, антисанітарія, 
пограбування тощо. «Що творилося на станції 
Рава-Руська, зараз тяжко описати. Падав сніг, 
почалися морози, а люди були на возах разом із 
дітьми та тим лахміттям, що взяли з собою» [22, 
с. 68]. Виселенці замерзали взимку, мокли під 
проливним дощем в інші пори року та потерпали 
від спеки. Нагадаємо, офіційно перевезення 
українців почалося з 1 листопада 1944 р., а закін-
чилося на початку липня 1946 р. Залізничного 
транспорту не вистачало. Часто людей перевози-
ли у відкритих вагонах чи на платформах. У кого 

була можливість, той накрив їх. Дарія Полянська 
згадує: «Батько працював на залізниці і нам дали 
відкриту платформу на 2 сім’ ї. Ми її самотужки 
оббивали дошками, щоб можна було їхати, але 
по дорозі вона потроху розвалювалась і ми ледве 
не загинули» [18]. Не набагато краще було й тим, 
що їхали у вагонах. «У нашому вагоні їхало кіль-
ка сімей. Він опалювався пічкою-буржуйкою, яка 
не могла обігріти величезний вагон з наскрізни-
ми шпарами в стінках і напівзакритими віконни-
ми отворами. Стіни були вкриті інеєм із середи-
ни» – згадує Марія Старчак-Вавричин, родом із 
с. Мшана [5, с. 348]. «Везли нас у вагоні, наби-
тому різними клунками і речами, разом з худо-
бою. Кожних 15 або 20 км поїзд заганяли в ту-
пик, який довго простоював…» [5, с. 363]; «Боя-
лися вийти з вагона, відстати від поїзда і загуби-
тися, бо ж ніхто не знав куди їдемо. Медичної 
допомоги не було жодної» [5, с. 348]. Недарма 
мешканці Луганщини образно назвали свій 800 
кілометровий шлях від польського кордону до 
Донбасу «дорогою сліз і страждання» [24, с. 
126]. Витримати дорогу, які тривала до двох мі-
сяців у вагоні в якому їхало кілька родин із усіма 
пожитками було нестерпно важко. Йосип Бочне-
віч із с. Переможне розповідає як вони часто зу-
пинялись, пасли й напували худобу, запасались 
питною водою та провізією, як на них сварились 
місцеві жителі [24, с. 127]. Крім, побутових тру-
днощів «переселенців» дуже лякала невідомість. 
«Перевозили по 5 родин в одному вагоні, нас 
везли й везли, ми не знали де» [24, с. 7]. 

Шоковий стан у переселених, як прави-
ло, викликало прибуття на кінцеву станцію. У 
південно-східних областях довкілля видавалося 
їм голою, необжитою місцевістю, де немає води 
й лісів, лише степ і старі, напівзруйновані буди-
нки. Роза Мадяк родом із села Чарна Горлицько-
го повіту яскраво описує стан односельців, коли 
поїзд прибув до Ворошиловградської області 
(тепер Луганська): «Остання станція «Бразоль», 
чути крики: «Везіть назад». Нам пояснювали, що 
нас тут чекають. Почалася метушня, довго пла-
кали, старі губили свідомість. Виснажені довгою 
дорогою, збентежені, з сумними обличчями від 
місцевості куди попали, всі були розчаровані. 
Міліція викидала речі. Начальник станції благав 
покинути вагони» [24, с. 116]. Така поведінка 
людей пояснюється тим, що на новому місці во-
ни «побачили зовсім не те, що було обіцяно: бу-
динки були напівзруйновані, дахів на них зовсім 
не було, про загорожу і говорити не доводилось. 
Люди дуже образилися на агітаторів, що безсо-
ромно їх обманули. Для більшості з тих, хто ра-
ніше не виїжджав за межі Лемківщини, Україна 
насправді виявилася Великою. Природа була 
зовсім несхожою на ту, до якої вони звикли. 
«Дома були ліси, гори, ріки, а тут голий степ, 
нема води річок» [24, с. 119]. Степ вражав їх сво-
єю безкрайністю та гірким полином. У Чарні 
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вони саджали цю рослину в садку, а тут він ріс 
на кожному кроці. «Напередодні від’ їзду ми по-
наривали полину, сушили його на вагонах, а при-
їхавши сюди, побачили, що цієї трави тут багато 
теж» [24, с. 121]. 

П’яту психологічну травму спричинили 
відсутність житла та нормальних господарсь-
ко-побутових умов. Ідилічна картина життя на 
Донбасі, змальована агітаторами, зникла як сте-
пове марево восени, відразу по прибуттю пере-
селенців на місця. Їх «зустріли» напівзруйновані 
села. На багатьох хатах не було дахів. Розселили 
новоселів не в обіцяні власні гарні будинки, як 
обіцяли, а на квартири місцевих мешканців, у 
зруйновані будинки, сараї та конюшні: «Нас по-
селили в стайні, потім дали один старий будинок 
на 2 сім’ ї. Будинок був у такому стані, що був 
майже не придатний для життя і потребував не-
гайного ремонту» [24, с. 127. Місцеві колгоспни-
ки самі жили у страшній тисняві і не охоче пус-
кали багатодітні родини переселенців на кварти-
ри. «Поселили нас в землянки. Прийшлося жити 
трьом сім’ям в одному дворі (місцевих було 6 і 
нас 22). Спали на горищі, спостерігали небо: мі-
сяць, зорі, дощ, сніг падав на голову. Жили тут 
до грудня. Потім нас відокремили і дали розва-
лену хатку, яку до весни відремонтували» [24, с. 
116].  

Щоправда були винятки. «Село куди нас 
поселили (колгосп ім. Карла Лібкнехта) відрізня-
лось від інших сіл охайністю. На вулицях навіть 
були тротуари... З німецьких будівель залишили-
ся млин, хати, стайні» –розповідає О.М. Стави-
ська [24, c. 123]. Проте, навіть тут їм було дуже 
важко обживатись. Взуття та одяг швидко зноси-
лися. Нічого було їсти. «Ті роки були страшні. 
Важко було звикнути, все навколо було чужим. 
У колгоспі не вистачало робочих рук. Орали і 
сіяли на коровах. Хліба на столі не було. Мати 
купувала 1 стакан кукурудзи, рвала лободу і все 
це варили на сніданок чи вечерю. Сім’я жила в 
землянці з 2 кімнат: в одній жили мати з дітьми 
(9 чоловік), в іншій – худоба» [24, с. 126]; 
«…Давали нам по 200 г зерна на трудодень» [24, 
c. 116]; «У 1947 р. їли щавель, лободу, пухли від 
голоду. Вижила вся сім’я, крім батька» [24, c. 
121]. Пригадуючи перші роки життя на Донбасі 
оповідачі наголошують, що тут вони скоріше 
виживали, ніж жили, відчували себе нікому не 
потрібними «весь час були чужими в очах тих, 
хто тут народився і тут живе від початку свого 
життя» [24, с. 115]. У неділю лемки збиралися, 
співали своїх пісень і плакали. З неприхованим 
смутком згадували про своє усталене та цікаве 
життя в Польщі, жалкували за тим, що довелося 
залишити: «Сім’я наша мала 32 га лісу, 15 га ор-
ної землі» [24, c. 116]; «Там у батьків були землі 
під пасовища і пашня, ліс, садиба, що виходила 
до річки. Хижа була велика. Під одним «підом» 
були збудовані хижа та стайня» [24, с. 123]. Ба-

гато людей вмирало від голоду і туги, адже в 
неділю вони звикли йти до церкви, а тут їх гнали 
у колгоспи.  

Важким потрясінням для переселенців 
була виснажлива праця та злиденне життя 
колгоспників в Україні, погіршення матеріа-
льного становища. «Коли дівчата з колгоспу (на 
Дніпропетровщині – Т.П.) приїхали волами пе-
ревести до себе переселенців, бабуся пригостила 
їх лемішками і вибачившись за його якість, запи-
тала: Хліб у Вас мабуть кращий? Вони відповіли: 
А у нас і такого нема» [5, c. 339]. Ті, що прибули 
на Донбас у жнива згадують, що з великим запа-
лом узялися за збір зерна. «Жінки серпами жали 
ті золоті ниви, чоловіки позапрягали своїх коней 
до косарок і щодень скошували п’ять гектарів 
пшениці – це дорівнювало шести трудодням. 
Чоловіки, котрі не мали своїх коней, косили ко-
сами, котрі привезли з собою, бо в колгоспі їх не 
було. Накошували вони ручними косами до од-
ного гектара за день, за це нараховували п’ять 
трудоднів. Місцеві колгоспники, дивувалися з 
такої сумлінної праці наших жінок і чоловіків. 
Пройшло два місяці тяжкої праці на жнивах – і 
ніякої, навіть ламаної копійки не заплатили...» 
[24, с. 117]. Подібна ситуація була в усіх 17 об-
ластях України, де розселяли переселенців. 
«Першою роботою (на Херсонщині – Т.П.) для 
нас, молодих хлопців, було палити необмолоче-
ну пшеницю, яка стояла у копицях на площі 60 
гектарів. Це називалося підготувати площу під 
оранку. Коли ми поверталися додому після цієї 
«операції», колгоспні охоронці вивертали нам 
кишені, шукаючи колосків» [5, с. 342].  

До того ж треба було призвичаїтися гос-
подарювати у безкраїх степах: палити соломою, 
пити гірко-солонувату воду з криниць, поливати 
городи. Не могли звикнути до гіркого весняного 
молока, одноманітної їжі – тільки кукурудза і 
соняшникова олія. Щоб не загинути з голоду 
вони крадькома «збирали колоски (на Полтав-
щині – Т.П.), пекли хліб, годували і сусідів, які 
боялися це робити. Сусідка говорила бабусі: 
«Тебе тюрма чекає», а вона відповідала: «Мі юш 
гіршай тюрми не треба, як мам ту» [5, с. 339]. Не 
набагато краще було й в західних областях. «Нам 
було дуже тяжко жити (на Тернопільщині – 
Т.П.). Батько посіяв те, що привезли з дому, але 
через посуху нічого не вродило. Ми дуже голо-
дували. Хто не посіяв, то був герой – мав, що 
їсти» [5, с. 345].  

Вразило переселених і здебільшого не-
доброзичливе відношення до них місцевого 
населення. Щоправда їх думки з цього приво-
ду амбівалентні. Одні говорять про доброзичли-
ве ставлення до них, інші ні. Так, в південно-
східних областях пам’ять оповідачів в основному 
зафіксувала безособову образу на нове оточення 
за відчужене їх сприйняття. Часто, намагаючись 
підкреслити ментальні відмінності переселенців, 
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місцеві мешканці додавали до спілкування з ни-
ми особистісного національного компоненту, 
проявляли зверхність. «Нас все обзивали поля-
ками. Доводилося пояснювати, що ми – не поля-
ки, нас переселили з Польщі, тому що ми – укра-
їнці. Але кожному не поясниш», – зазначає Ме-
ланія Назар з Луганщини [24, c. 115]. Ймовірно, 
вибрана місцевим оточенням манера поведінки 
щодо прибулих приховувала їх роздратування, 
що ті невільно посилили конкурентне середови-
ще. «Нас розселили по квартирах. Місцеві люди 
не дуже зраділи нашому приїзду. Діти кидали в 
нас каміння, дражнили» [24, с. 126]. Звичайно не 
скрізь було так. Іноді думки переселенців є супе-
речливі. «Місцеві люди (на Дніпропетровщині – 
Т.П.) зустріли нас доброзичливо, чим могли до-
помагали, але вони самі були дуже бідні. Нази-
вали нас поляками. Нас це ображало, тому, що 
виселили нас з Польщі за те, що ми українці» 
[10, с. 348]; «Переслідувань (на Полтавщині – 
Т.П.) не зазнали, тому, що люди на східній Укра-
їні дуже добрі. Коли настала посуха, голова кол-
госпу сказав батьку: «Рятуйся як можеш, бо ти 
маєш дрібні діти» [10, с. 339]. 

Дещо подібне розповідають й ті, що осіли 
на Заході України. Вони відзначають, що місцеві 
селяни часто жаліли змордованих, нещасних лю-
дей, які по-кілька днів просиджували на станціях 
чи скиталися з маленькими дітьми від села до 
села. Дехто допомагав їм на своїх фірах розвезти 
по своїх селах, розселитися у колишніх польсь-
ких хатах. Проте так було не скрізь. «Батьки ви-
йшли з поїзда в Зборові Тернопільської області, 
хотіли їсти, побиралися. Взяли їх до себе якісь 
добрі люди, що мали стару халупу» [23, с. 1109]. 
«У Кам’янці, на Тернопільщині, селяни дали нам 
притулок у стодолах. У такому житлі перебували 
майже місяць поки батьки не знайшли ліпшого. 
Продукти, які взяли з собою закінчилися, прихо-
дилось жебрати»: «На новому місці (на Львів-
щині – Т.П.) нас не любили, називали західника-
ми, заволоками» [21]. Між тим, свідки пересе-
лення все ж пригадують і чуйних до людського 
горя людей. «Пам’ятаю добре одинокого, добро-
го, мудрого, справедливого вчителя початкової 
школи, який ходив вранці по хатам і носив дітей 
до школи, яким нічого було взути», – з приємніс-
тю говорить Йосип Бочневич про вчителя почат-
кової школи «колонії» Чапаєва [24, с. 127].  

Поволі шоковий стан минав. Більш мі-
цніші господарі наважувалися на зворотне 
переселення із південно-східних областей в 
західні. Ті, що розселилися на західноукраїн-
ських землях вдавалися до внутрішньо регіо-
нальних переміщень. Прагнення повернутися 
додому, або поближче до нього не полишала пе-
реселених з часу виїзду з Польщі. «Прожили у 
визначеному місті (Одеська обл.) рік. Біда була 

страшна, і ми знову товарним поїздом приїхали 
на Львівщину. Батько з нами поїхав на захід у 
товарняку, бабуся з коровами йшла пішки шість 
тижнів. Але у Львові нас також не чекали. … До 
зими жили в якійсь стодолі, а попереду нас чека-
ла страшна і холодна зима. Тільки один Бог знає, 
як ми її пережили, але весни дочекалися» [5, с. 
352]. Зворотній рух остаточно зруйнував еконо-
мічне становище переселених. Втікачі переважно 
зупинялись і поселялись у Волинській, Терно-
пільській, Львівській та Івано-Франківській об-
ластях. Легально полишити початково визначені 
в евакуаційних листах місця поселення вдавало-
ся не багатьом. Здебільшого такі дозволи отри-
мували робітники нафтових промислів, особи, 
чиї рідні мешкали в тих місцевостях, або ті, що 
мали проблеми зі здоров’ям чи відправлялися на 
навчання. Так, майже всі чоловіки с. Мацени 
Великої, що були переселені на Луганщину зве-
рнулися в Москву, до міністра нафтової промис-
ловості СРСР Байбакова з проханням дозволити 
їм переїхати до Борислава, адже вони були не 
селянами, а фахівцями з видобутку нафти [6, 
с.120-124]. Їм дозволили переїхати, проте, колго-
спи не розрахувалися з ними за роботу.  

Отже, переселення/депортація з Польщі 
українців наприкінці Другої світової війни зали-
шили важкий слід в індивідуальній та колектив-
ній історичній пам’яті України. Її травмування 
спричинили не тільки сам процес переселення, 
важка соціально-економічна адаптація переселе-
них на нових місцях поселення, але й відсутність 
державної політики «коммеморації» (закріплення 
пам’яті) з цього питання за радянської доби. Пе-
реселенці оцінюють даний міждержавний захід 
як акцію кривди. В їх свідомість міцно ввійшов 
«синдром переселенця» – усвідомлений острах 
від перипетій минулого, передусім, приниження, 
через яке їм довелося пройти. Автору цієї статті 
запам’яталися слова лемкині з Тернопільщини, 
висловлені доньці Ганні, нині мешканки Мико-
лаєва: «Нікому і ніколи не кажи доню, що ти з 
переселенців» [10]. Таку позицію займають бага-
то мешканців південно-східного регіону України. 
На відміну від цього регіону ситуація в західних 
областях дещо краща. Значну роль у цьому відіг-
рає активна діяльність культурно-громадських 
об’єднань українців, депортованих з Польщі що-
до відродження і збереження національної 
пам’яті.  

Усе вищезазначене викликає потребу по-
силення уваги держави та наукових інституцій 
до «історичних травм», подолання «розриву 
пам’яті» та вироблення офіційної історичної 
концепції щодо формування державної території 
й утвердження культури пам’яті в Україні у тому 
вигляді, в якому вона існує в Західних країнах.  
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РЕЗЮМЕ 

БОЛЕВАЯ ТОЧКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ УКРАИНЫ:  
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ ПОЛЬШИ В 1944 – 1946 гг. 

В ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ 
Пронь Т.М. (Николаев)  

В статье проанализировано воспоминания украинцев, выселенных в Украину с Польши после ус-
тановления советско-польской границы на завершающем этапе Второй мировой войны. Источниками 
для исследования послужили, как опубликованные, так и впервые введенные в исторический нарратив 
«устные» истории. Получила подтверждение мысль о нанесении «переселенцам» глубокой психологиче-
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ской травмы. Она была вызвана сложными межнациональными отношениями между украинцами и поля-
ками, вынужденным расставанием их с исконными землями предков, нарушением принципа «добро-
вольности» при переселении, резким падением материального благосостояния. Все это сопровождалось 
потерей родных, страхом, унижениями и т.д. Сломленные психологически люди вынуждены были дать 
согласие на переселение, тяжело перенесли переезд и социально-экономическую адаптацию в Украине. 
Травму исторической памяти углубила историческая политика советской власти в публичной сфере. Это 
вызывает необходимость анализа травм прошлого, преодоления «разрыва памяти» и официальной исто-
рической концепции формирования государственной территории и утверждения культуры памяти в Ук-
раине, в том виде, в каком она существует в Западных странах. 
Ключевые слова: переселение, депортация, советско-польская граница, лемки, украинцы-переселенцы, 
«устная история», историческая память. 

 
SUMMARY 

PRESSURE POINTS IN THE HISTORICAL MEMORY OF UKRAINE : 
UKRAINIANS POLISH RESETTLEMENT 1944 – 1946 YEARS IN  

 THE EVIDENCE OF WITNESSES 
T. Pron (Mykolayev) 

The article analyzes the memory of Ukrainians expelled from Poland to Ukraine after the Soviet-Polish 
bordering in the final stages of World War II. The sources for the studies were as published, and first introduced 
in the historical narrative «oral» history. Received confirmation of the idea of applying the «settlers» deep psy-
chological trauma. It was caused by complex ethnic relations between Ukrainians and Poles forced parting with 
their ancestral lands and ancestral violation of the principle of «voluntary» resettlement, a sharp fall in living 
standards. This was accompanied by the loss of loved ones, fear, humiliation, etc. Broken psychologically people 
were forced to agree to relocation and suffered heavy social and economic adaptation in Ukraine. Historical 
memory of the trauma deepened historical policy of Soviet power in the public sphere. This calls for analysis of 
the injuries of the past, overcome the «memory gap» and the official historical concept of the formation of the 
state territory and a culture of memory in Ukraine, in the form in which it exists in Western countries. 
Keywords: migration, deportation, the Soviet-Polish border, Lemkos, Ukrainian settlers, «oral» history, the his-
torical memory. 
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ВТРАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ З ПИТАННЯ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ 1946 – 1950 рр. 

 
Міщанин В.В. (Ужгород)  
 

У статті йдеться про документи, вилучені із Державного архіву Закарпатської області, які 
стосуються перших років радянізації Закарпаття. Вказується на причини їх вилучення і можливості 
відновлення втраченої інформації. 
Ключові слова: архівні документи, джерела, ДАЗО, компартія, радянізація, Закарпаття.  

 
Джерельний матеріал з фондів ДАЗО з 

проблеми радянізації Закарпаття перших 
повоєнних років можна згрупувати за 
тематичним принципом. У цьому контексті 
чіткіше простежуються основні напрями і 
механізми реалізації партійно-радянської 
політики, спрямованої на якнайшвидше влиття 
Закарпаття до складу Радянського Союзу.  

Аналіз загального масиву архівних 
документів засвідчує, що майже в кожному із 
фондів ДАЗО містяться наступні тематичні 
блоки матеріалів щодо механізмів формування і 
реалізації політики радянізації краю в 1946-1950 
рр. 

По-перше, документи центральних і 
республіканських партійно-радянських органів, 
які визначали і директивно встановлювали 
головні завдання партійно-державної політики в 
СРСР, Україні та в розрізі регіонів, в т. ч. 
Закарпатті. Наприклад, у фонді П-1 окремими 
справами виділено постанови і директивні листи 
ЦК КП(б)У і Ради Міністрів України з різних 
питань соціалістичного будівництва. Відповідно, 
в якості зворотного зв’язку, тут же містяться 
інформації Закарпатського обкому Компартії до 
центральних партійних органів про виконання їх 
рішень.  

По-друге, директивні матеріали обласних 
партійних і державних органів районним 


