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Оксана КАЛІЩУК
 (Луцьк)

“ВІНОЧКИ СМЕРТІ” : ЩЕ РАЗ ДО ІСТОРІЇ 
ОДНІЄЇ ФАЛЬШИВКИ ПРО ВОЛИНСЬКУ ТРАГЕДІЮ
Волинська трагедія (пол. rzeź wołyńska) – одна з найтрагічніших сторінок українсько-поль-

ських відносин. Події сімдесятирічної давнини викликають і донині бурхливі емоції. Численні  
міфи і стереотипи, які функціонують серед українців і поляків, не дозволяють знизити градус 
напруги. У суспільствах створюють систему маркерів, які повинні відсилати до сформованого 
образу “українця-різуна”. Найзнаковішим є контроверсійне фото “дитячих віночків”, які за 
словами деяких авторів творили “дорогу до незалежної України”.

Хоча, здавалося б, питання щодо цієї фальшивки є давно з’ясованим, однак використання 
цієї світлини польськими, а останнім часом дедалі частіше й російськими, авторами змушує 
ще раз повернутися до історії цього “документа”.

Отож, епізод перший. 1923 р. на початку зими у селах біля Радома почали громадитися роми 
(цигани), котрі потерпали від голоду та нужди. Поліція взялася розганяти їх. За тиждень до 
злочину було арештовано за крадіжку чоловіка Мар’яни Доліньської і жінка залишилася один 
на один з чотирма дітьми. Не розраховуючи на домопому місцевих мешканців почала блу-
кати в болотах між селами Антонівка, Доброва Козловська і Січки. Врешті-решт, 11 грулня 
1923 р. вона прийняла рішення, що єдиним виходом з ситуації є вбивство. Так на дереві були 
повішені Софія (6 місяців), Антоній (3 роки), Броніслав (5 років) і Стефан (7 років). Місцева 
газета “Слово” так описувала подальші події: “12 грудня о 13.00 до комісаріату поліції Радома 
зголосилася Мар’яна Доліньська, циганка, 32 р., яка останнім часом мекала у селі Козлів і по-
відомила, що 11 грудня о 20 год. позбавила життя чотирьох своїх дітей, повісивши їх на дереві 
у лісі Антонівки”. Саме тоді була зроблена поліційним фотографом відома світлина.
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1928 р. Вітольд Лунєвський публікує у “Психіатричному щорічнику” статтю “Маніакально-
депресивний психоз у судово-психіатричній казуїстиці”1. У цій роботі було описано злочини, 
вчинені такими хворими. Випадок М. Доліньської зайняв чверть сторінки і був проілюстро-
ваний. Перше фото – самої Мар’яни Доліньської, друге – забитих нею дітей. І нині вважають, 
що це була перша публікація.

1 Łuniewski W. Psychoza szałowo-posępnicza w kazuistyce sądowo-psychiatrycznej / Witold 
Łuniewski // Rocznik Psychiatryczny : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego / red. Jan 
Mazurkiewicz. – Warszawa, 1928. – Z. 7–8. – S. 
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Наступним разом світлина з’явилася 1948 р. у підручнику з судової медицини професора 
Варшавського університету Віктора Гриво-Домбровського2. Якщо бути до кінця коректним, 
то у цих виданнях було вміщено не одне й теж фото, а з різних ракурсів. На ньому є чіткі про-
дерті риски, які були прокоментовані згодом як колючий дріт.

2 Grzybo-Dąbrowski W. Podręcznik medycyny sądowej : dla studentów medycyny i lekarzy / Wiktor 
Grzywo-Dąbrowski. – Warszawa  : Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1948. – S. 407. 
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Епізод другий. В історії світлин з місця злочину Мар’яни Доліньської є дуже цікавий, але 
мало знаний факт. 2 липня 1941 р. на першій сторінці „Nowego Kuriera Warszawskiego” (№ 154) 
з’явилося фото опубліковане 1928 р. Але ілюструвало воно замітку “Так борються більшовики”, 
а її зміст був наступним: “Вище напведену світлину надав нам один з наших читачів, учасник 
польсько-більшовицько війни. Відділ польських військ 1919  р. у селі під Волковиськом на-
трапив на страшну знахідку. На дереві зауважено повішені тіла чотирьох дітей і їх матері (на 
фото не видно). Це була родина польського солтиса, який втік від більшовиків. Більшовики 
помстилися йому у такий страшний спосіб”.

Епізод третій. Про “дитячий віночок”, який творили ОУН і УПА під час українсько-поль-
ського протистояння у роки Другої світової війни чи не вперше повідомив 1993 р. вроцлав-
ський часопис „Na Rubieży” (Nr  3). Підпис під світлиною звучав: “Польські діти, замучені 
відділом УПА в околицях села Козова Тернопільського воєводства восени 1943 р. (зі збірки 
др. Станіслава Кшаклевського). Деякі джерела вважають, що першим написав про Козову у 
контексті Волині’43 у книзі “Непокарані злочини СС “Галичина” у 1943–1944 рр.” Александр 
Корман3.

На обкладинці книжки Едварда Пруса “УПА : повстанча армія чи курені різунів” (1994)4у 
червоних рамках теж з’явилося фото дітей, повішених на дереві. На другій сторінці пояснен-
ня до нього звучало так: “На обкладинці світлина зі села Лозова повіт Тернопіль, де осінню 
1943 р. українські націоналісти з УПА доконали жахливого морду на польських дітях. В алеї зі 

3 Korman A. Nieukarane zbrodnie SS–Galizien z lat 1943–1945 : Chodacz?w Wielki, Huta 
Pieniacka, Podkamień, Wicyń i inne miejscowości / Aleksander Korman. – Londyn : Koło Lwowian, 
1990. 
4 Prus E. UPA – armia powstańcza czy kurenie rizunów? / Edward Prus. – Wrocław : “Nortom”, 
1994. – 129, [3] s. : fot. 
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старих дерев, до кожного дерева навколо прибивано малих дітей, творячи т. зв. “віночки”. Цю 
алею бандерівці назвали “дорога до самостійної України”.

Роком пізніше 1995 р. Єжи Вєнгерський розмістив фото у одній зі своїх книг5, але вже з під-
писом: “Замордовані відділом СС-“Галичина” польські діти в районі Козової (бережанський 
повіт) (зі збірки В. Залоговіча)”.

Активно  використовував світлину як “віночків” у своїх книгах Александр Корман. 2002 р. 
у виданні “Стосунок УПА до поляків на південно-східних землях Другої Речі Посполитої”6він 
описує версію історії фотографії. Вона мала бути зроблена у селі Козова чи Лозова Тернопіль-
ського повіту у грудні 1943 або 1944 рр. Згодом світлина потрапила до конспіративної кварти-
ри 14 полку АК в передмістях Львова. Так вона опинилася у власності Владислава Залогові-
ча, на спогади якого посилається А. Корман. Врешті-решт останній передав фото Станіславу 
Кршикшевському. 

Використав А. Корман цю світлину і в альбомі 2003 р. “Геноцид УПА на поляках – фотогра-
фічна документація”7 (при чому двічі – на обкладинці і всередині).

5 Węgierski J. Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa / Jerzy Julian 
Węgierski. – [Kraków] : “Platan”, 1994. – 
6 
7 Korman A. Ludobójstwo UPA na ludności polskiej : dokumentacja fotografi czna = Genocide 
of UPA on the Polish people : photographic documentation / Aleksander Korman. – Wrocław : 
„Nortom”, 2003. – 89, [5] s. : il. 
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Дещо відмінну версію походження фотографії пропонують читачеві у своїй роботі Щепан 
Сєкєрка і Генріх Команьський8. За їх інформацією світлина “віночка смерті” походить зі збірки 
Станіслава Кршаклевського, однак зроблена вона була в листопаді 1943 р. німецьким фотогра-
фом у селі Козівка Бережанського повіту.

Епізод четвертий. Інтернет-ресурси антиукраїнського спрямування останні роки просто 
вибухнули поширенням світлини, про яку ходить у статті. І жодні аргументи та пояснення 
щодо походження фотографії не зупиняють гарячі голови, у яких народжуються твердження 
на кшталт: “Українське село Лозова. За півтори години вбито більше сотні людей. Дітей. А по-
тім з вбитих, і не зовсім, дітей креативна частина предків майдану вирішила зробити він ки на 
деревах. Діти були польські та українські...”9.

8 Komański H. Ludob?jstwo dokonane przez nacjonalist?w ukraińskich na Polakach w 
województwie tarnopolskim 1939–1946 / Henryk Komański, Szczepan Siekierka. – Wrocław : 
“Nortom”, 2004. – S. 1055. 
9 Смоленцев Н. Героям слава? Чтобы не забывали [Электронный ресурс] / Николай 
Смоленцев // Режим доступа : http://xolencev.livejournal.com/609453.html 


