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Aкцl i  (BlслAD

28 квiтня |947 p.6 дивiз iй Biйськa Пoльськoгo (BП)
oтoЧили C €Л2, H2C €Ленi yкpaiнuями. oднoнаснo пiдpoз.
дiли HKBC та чeхoсЛoвaцькoi пpикopдo}Iнoi стopolкi
зaбЛoкyвaЛи схi.цний тa пiвденний кopдoн},| Пoльщi.
o 4.й гoдинi нoнi oпеpативнa Гpyпа <Biсла> пiд кoмaн.
дувaнняtt{ 3aстyпникa шефa ГeнеpaлЬ}Ioгo Штaбy BП
бpигaднoгo гeнеpaла Cтефана Мoссopа poзпoЧалa Bи.
сeЛення 150 тис. yкpaiншiв дo вo €вoдств пiвнiчнoi тa
зaxiднoi Пoльщi.

Teпеp, uepез багaтo poкiв, пo € .ц.Haння piшення пpo
пpнмyсoве висeлення yкpaiнськoгo нaсeЛе}Iltя з i  смеpтю
вiце-мiнiстpа наpoднoi oбopoни бpиг. ген. Kаpoля Cвеp.
чеBсЬкoгo BИКo'tИК? €  lцopаз oбгpyнтoванiшi сyмнiви. Biд-
кpитi oстaннiм часoм дЛя дoстyпy iстopикiв матеpiалн
IJ.ентpальнoгo Biйськoвoгo Apхiвy тa I-[ентpaльнoгo Ap-
хiвy I-[ентpальнoгo Koмiтетy Пoльськoi oб'сднaнoi Po.
бiтничoi Паpтi i  дoвoдятЬ, Щo кopeнi цЬoгo piшеtrня
тpебa шyкати набагатo глибше, a opганiзатopiв yбив-
ствa деiнде.

У пoлiтичнiй ситyaцiТ, цto виникла пiс,tя Липня
l944 p., BpегyЛЮBати питaння укpаТнськoi t lацioнальнoi
tvteншиtlи y Пoльшi шляхolt,t  yстаЛeнl lя oбoпiльнo уз-
гoджеt|oгo кopдoнy, щo спiвпадaв би з етнiчними ме)ка.
[4и'  aнl  такo) l(  _ як нe3aдoBгo пtсЛя цЬoгo BHЯBИl ' loCЯ.-
взаемooбмiнoм нaселення, цiлкoвитo нa засaд.ax пoвнoi
дoбpoвiльнoстi,  виявилoся пpакTиЧl lo HeМoх{лиBим.

Kopдoн, yсталений 26 липня l944 p., не задoвiльняв
нi пoлякiв, нi yкpаiнuiв. Toмy вх<е незaбаpoм нездiйсне.
нi нaдi i  пoлякiв на yтpима}Iня в свoiх межaх пpинаймнi
Львoва та нафтoвoгo бaсейнy, a yкpаiнцiв нa пpи €днaн.
ня Хoл м ulи ни, Пеpем и щt| tlt{ Tа Лем кi вщи н |1, Bу|KI||4|<aЛI|
oкpeсленi нaслiдки. oдним 3 }lих бyлo пpaгнення пo-
збyтися Чyх(их нацioнальних гpуII, BияBoм нoгo булo

Укpаiншi y Пoльшi ( l944-l947): гене3а акцjТ <Biслаr

м; iн. пiдписаt{llя уже 9 BepесI{я l944 p. yпroBи пpo oбмiн
нaсе.Ilе}I}tям мi>к ПoльrцеЮ тa сPсP.

Пiсля заBepшeння вiйни тa вста}toвлeння l{oвoгo
IIoлЬськo-paдянсЬкoгo кopдoнy' з бiльш як п'ятимiльйoн.
нoТ yкpaiнськoi гpoмaди, кoтpа мeцjкaла y flpyгiй Pенi
Пoспol lитiй (Пoльщi. мiж I та II. свiтoвoю' вiйнами._
npuЛ. nёpeкл'|, зaЛишиЛoся майх<e 700 тис' oсiб, щo нa.
сеЛяли пpикopдoннi пoвiти Kpaкiвськoгo, Pяшiвськoгo'
Люблiнськoгo тa Бiлoстoцькoгo вorBoдств. ЬIeзважaючи
нa кiлькiснy piзницю, вiддаленiсть вiд гoлoвних Цeнтpiв
yкpaiнськoгo пoлiтичнoгo' кyЛьтypнoгo тa pелiгiйнoгo
життя Гaличини й Boлинi, тyт i  нaдалi iснyвали певнi
пepeд.yп{oви, кoтpi б спpия.пи ви}IикHен}Iю кoмпактнoi
yкpаiнськoi нaцioнaльнoi меншнни 3 oкpеслеIlими пoлi.
тич}|иl l l l| пpaгнeннями.

Укpaiнське нaеелеl{I{я на циx зeinляx нe 6yлo пpи.
йшлим eлег{el{тot\4. Ця зeмля бyлa для yкpaiнuiв симвo.
лiчним iстopинним, кyлЬтypним, peлiг iйним, l l loв}It lм пpи.
кopдottt{яtvt. .[I.y}(e пpиpoлними бyли взаrмoвплI,lBI{ 3
lloлЬськolo кyльтypoюt oдl{oчaснo iснyвaлo пpaг}IеtI}|я
дo сaмoiндeнтифiкацii. Ha вiдмiнy вiд пoлякiв iз Kpесiв,
змiнa кop,u.oнiв для yкpaiншiв нe oзнaчaЛa змiни пiд.
дaнствa, a пеpeселeння _ пoвepl{eння l{а Biтнизнy.
Peальнoю Biтчизнoю бyлa зeмля вiл вiкy бaтьryiвськa.
Усвiдoмлeння цьoгo сталo незaбapoм oд}lиM 3 гoлoвних
Линникiв, щo yтpyдtlюBали пpийняття кoЛeктивl{oгo
piшeння пpo виiзл з Пoльщi..Bнaслiдoк вiддаленoстi вiд тpaдиuiйниx цeнтpiв гa.
личиltl{ та Boлинi yкpaТнськe насeлeння нa цих зelvtлях
бyлo.дoситъ poзме)l{oвaним пoлiтиннo (лoмiнуюнi впли.
ви кoмyнiстiв на Люблiнщинi тa Лeмкiвtшинi) l  po3.
дiлeним pелiг iйнo (гpeкo-кaтoликiв бл. 70 %, пpaвo.
слaвI{l{х 30 %) i  нeoднoманiтним зa piвнeм poзвиткy
нaцioнальнoi свiдoмoстi (Лемкiвшинa, Пiдляшшя). Taка
кoнстaтaцiя дy)кe iстoтнa, aбИ зpoзyмiти пoзицiю yкра.
iнцiв пiсля l944 p.' a та.кo}l( для нaле)t(нoi oцiнки здiй-
снюванoi шloдo ниx нaцioнaльнoТ пoлiтнки пoльськoi
деp)кaв,и' кoтрa' нехтyючl| вкaзаI{ип{и чиtlt{икaMи, тpaк.
тyBaJIа yкpaТнську. гpoмадy сyЦiльнo, як oлнopiд}Iy мaсy
3 виpаз}Io нaцioнaлiст}tчHt{Iии' aнтипoлЬсьl{ими тa aHти.
кoмyнiстинl{l,tми пoгля ДaMИ.

l5 x<oвтня l944 p. poзпoчаЛася акцiя пepeсeлeння
yкpaiнськoгo нaсeлel{ня з Пoльщi до' сPсP. 3гiднo
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з yIr{oваI{и вiд 9 веpесня пepеi3ди .п.oвl{l{нi бyли нoсити
Bl{ключHo дoбpoвiлЬний хapактep. У пepшi мiсяui пеpе-

B xoдj пepесеЛенськoi oпepaцi i  числo uинникiв, якi
б мaли заoхoЧyючe вплинyти нa yкpаiнuiв, сxильних

l. l0. l944; Pяшiвськoмy _ l . l0. l945), oсвiтнix тa кoн.

фесiйних opгaнiзauiй'  л iквiдaцlю . Гpекo.KатoлицькoТ
ц.p*." тa. oбмежeння дiяльнoстi Пoльськoi Aвтo.
кефальнoi ПpавoслaвнoТ [еpкви на теpитop,! i ,  нaсе.ценiй

Пpининa пoлягa € .  в тoмy, щo в пepший час пiс,rя ви.
звoле}tня пoльськi opгaни вJlади зlutтoвxнyЛися 3 aкт}lв.

pикаMи oбpaзoм yкpaТнськoi 
' lqo.*-1+"' 

i  с iстoтним
пoяснеtl l tяr\,t пo.цlи, кoтpi мaли мiсцe пiсля липlIя l945 p.

Cпiлt,нoю r\4етoЮ 3aзнaчен.их тoваpиств бyлo пpагнен.
ня дo виз}Iaн}Iя автoнoмi i  yкpа iнсЬкoгo нaселeння
Пoльщi y пoлiтиннiй, eкoнoмiннiй, peлiг iйнiй та кyЛЬтyp.

Укpаiншi y Пoльшi ( l944_l947): генеза акцiТ <Biслаr

нiй галyзяx. Пpиpoлнoю пiдставoю такoi пoзишii бyлo
}tеoxoчe, навiть l{егативне стaвле}lня .Цo пpoблeми пеpе.
сeлe}I}lя нa Укpaiнy' спpllчиtIеHе як псllxoлoгiнними фак.
тopaми (любoв дo oтчoi землi, пoбoювання пepед не-
звiданим), тaк i  пoлiтичними (стpax пеpед кoлективi.
зaцi €ю, стaлiнськими pепpесiями). oсoбливo дeстpyк.
тив}ty poль вiлiгpaвaв oстaннiй нинник, який стoсyвaвся
як члёHt. i  Пpихильникiв oУH, так i  кoлишнiх членiв
Kп3У.

Пoбoювaння пеpeд peпpeсiями не бyлo пoзбaвленe
се}tсy, в чot!'y Iии ма€It{o мoх<ливiсть пеpeкoнaтися, oсoб.
ливo заpaз. Hа 3аxiднiй Укpaiнi найбiльшoгo poзмaxy
pепpeсiТ Пpoти yкpaТнuiв сягнyли саlt lе в |944_1945 pp.
Heхiть пoглиблювали спoгaди тiеi  частини yкpаiнськoгo
нaсеЛeння, кoтpa пiсля l7 веpeсня 1939 p. oпин}tлaся
l{а теplrтopii, зайнятiй Чepвoнoю Apмiсю, де сталa свiд-
кoм кoлеKтивiзaцii та депopтаЦiй.

У сеpединi l9a5 p. акuiя пepесeЛення нa Укрaiнy
цiлкoм прoвaлилася. Пpипинилoся дoбpoвiльне 3гoлo-
шеtlHя нa виiзд, t lе.цoпoмaгaли х<oднi фopми адмiнiстpа.
тивl loгo тискy. У uiй ситyацi i  пoльський ypял виpiшив
звеptlyтися дo згaда}lиx тoваpl,tств за дoпolt,toгoю в здiй.
сненнi пepеселеI{ня. Ha opганiзoвaну 24 лнпня l945 p.
Пpезилiсю Paди Мiнiстpiв кoнфеpе_нцiю бyлo запpoшенo
кiльканад.цятЬ пpeдстaвникiв yкpaТнських гPoмад з Kpа.
кiвськoгo, Pяшiвськoгo, ЛюблiнсЬкoгo вo€вoдств. .Ц.еле.
гaти' пpивезeнi дo Bаpшави спецiальними лiтaками,
iзoльoвaнi oдин вiд oднoгo дo сaмoгo пoЧaткy кoнфеpeн.
цi i ,  нeспoдiвaнo для ypядy мaЛo не iдентичнo сфopмyлю.
вaЛи llpoгpail{и' сyттю яких бyлo зaлишенl{я y Пoльшi.
Cepел пpoгoЛoше}lиx пoстyЛaтiв лишe oдин, який мiстив
ви гvtoгy дoтpи гvt а }ttl я пpинци пy лoбpoв iльнoстi, стoсy вa в-
ся ПepeсеЛенськoТ акцi i .  Pешта вияBлялa пpаГ}lення
пoв'язaти свoс мaйбyтн €  3 пoЛЬсЬкoю деpжаBoЮ.

Пеpела н i ypядoв iй стopoн i гvlеIt{opa ндyм и зaсвiдч и.п и,
щo всi oсoби, кoтpi виявили бaх<ання пеpeсeЛитися нa
Укpaiнy, Bже залишили Пoльщy. Тим, кoтpi зoсталися,
неoбхiднo. забeзпечити oснoвнi гpoмa.п.ян-ськi пpаBa,
пepш 3a Bсе тi '  яких yкpaiнське нaсeЛення бyлo пoзбав. .
ленe. У.зв'язкy з цим B. iд ypядy Bи.магaлoся:

_ вiднoвлeння yкpаТнсЬкoгo шкiльництва нeпoвнoгo
сepeднЬoгo piвня та вiдкpиття гiмназiй i yнитeльських
семiнapiй;
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_ oхoпЛeHня yкpaiнсЬких сeлян piЛЬHичoю peфopMoю;
_ пoшиpeння нa чЛeнiв УПA та oУH а[,tHiстiТ;
_ гapaнтyвa}Iня yкрaiнсЬкoмy нaсeлeHню свoбoди

рeЛiг iйнoгo пpaктиKyвaI{ня y гpекo-кaтoлицькoMу тa
пpаBoслaвнoмy oбpядaх, пpипи}|eння пpигYtyсoвoгo ви-
сеЛеHl{я yкpаil{сЬкoгo дyхoвeнствa;

_ дo3BoЛy opгaн|зyBaти yкpаlнсЬкy пoЛlтиЧнy паp-
тiю дelvloкpатltчHoгo xapактepy, нa 3paзoк iснyюних
€вpeйсЬкиx паpтiй;

- пpийoмy yкpaiншiв нa дepх{авнi пoсади нapiвнi
3 пoЛякaI\,tи.

Уpял У пpoгoлoшенiй на зaвepше}lня кoнфepeншiТ
зaявi зoбoв'язaBся не застoсoвyBaти пpиtv{yсy пlд чaс
пеpеселeнЬ, а тaкo)к виkoнaти бiльшiсть пpoхaнЬ yкpaiн.
ськoТ стopoни. oднaк з iх pеaлiзацiсю тpeба пoчeкaт}t
дo зaвepшIення пepeсeлeнськoТ акцiТ' Tакoж бyлo oбiця.
нo пoшиpитl l  амнiстiю нa yчaсникiв yкpаiнськo,гo пiд-
пiлля. Heспoдiваний i  нeкopисний .д.ля ypялoвoi стopoни
пеpeбiг кoнфеpeнui i  спpининився дo вiдкликaння в
oстанню tl,lитЬ зyстpiчi делeгaтiв з пpем'сpoм Едвapлoм
oсубкoю.Мopа всЬки rvl.

У кiнцi липня - нa пoЧаткy сepnHя 1945 p' бyлo
oстатoчI{o сфopмyл ьoBa Ho Il oЛЬськy lla uioн aл ьнy пoл iти.
кy щoдo yкpаТнuiв нa ,п.есятиpiнvя. Пoльський ypяд
встaв пepeд дилеMoЮ: Bизнaти пpавo yкpa. iнськoгo нa.
сeЛенtlя 3aлишитися в Пoльщi ttа yмoвах пoвнoгo piвнo-
пpав'я i  пoшaни дo нaцioнaлЬHиx пpав, чи, лaI '{аюЧl{
пpиHцип дoбpoвiльнoстi,  зaзнauений в yMoBax, виселити
йoгo цiлкoм iз зaстoсyвaнHяtvt сиЛl,t.

Щo стaлo виpiшальним y вибopi '  як вiдoмo' дpyгoгo
вapiaнтy? Безсyмнiвнo, найiстoтнiшим нинtrик.oм бyлo
oб|aннi пoлЬсЬl(иtvtи кoмyнiстами стaлiнськoi мoдeлi
нaцioнaльнoТ пoлiтики: пpимyс.oвi пеpeселeння, зaстoсy.
ва}rня пpиt|ципy кoлeктив}lol BlдпoвlдаЛЬ}|oстl ' -  oсЬ 3a.
сoби poзв'я3aнHя пpoблeм нeпoкipних нaцioнальниx
гpyп. B ситyаui i  з yкpaiнськиM питаtIняY спpацЮB-1лt, l
такo)l( дoдаткoвi чинники' кoтpl 3 ЧасoM plшyче вплинy.
ли нa пpийняття peпpeсивнoi мoделi нацiс iнaльнoi
пoлiтики;

.II.yжe важкo сьoгoднi oд.t{o3нaЧнo oцiнити, якoю
мipoю тpaгiн,нi спoгади прo пGIlьсЬкo.yкpаТнськe збpoйнe
I]poти.стoя}lня пepioлy вiйни, пoсилеtti фaктoм втpaти
Kpесiв' а oсoбливo ЛЬвoвa, Bплl,IваЛl,t нa зpoстaнflя
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кpай н ix.н aстpoiв y. пoл ьськo.i гpoм aдс Ькoст i тa y,тoгoн aс.
нoi пoлiтичнoi елiти. Hе пiдляга € '  oднaк' сумнiвy, Щo
oфiuiйнe пoкpaЩeння мiждеpжaBних пoЛЬсЬкo-yкpaiн.
сЬких стoсy H кl в сyл рoBoд}кy Bал oся з н aЧ н и M зрoстaH }|яп.l
вopoх<oстi пoльськoТ гpoмадськoстi Щoдo yкpаТншiв.
Aнтиукpаiнськi настpoi з часoм пеpестаЛи пануBaти вик.
лючнo y eндецЬкoшry сеpедoBиlцi. [y>ке lЦвидкo' захoванi
глибoкo в пiдсвi.цoмoстi,  yсунyтi з oфiuiйних дoкyмeнтiв
i  пyблiкаuiй, спpавх<нi пoгляди на нoвий теpитopiaль.
ний пopядoк нa Cxoдi llеминyче fu'aли BикЛи.'кати не.
3адoBoЛен}lя, a пiзнiшe й pадикaлiзaцiю в yкpаiнськoмy
питаннi, як сepед l lpавt lх, так i  в сepедoвищi пoльськиi
лlBих.

Ми не зaвжди здa€Ivto сoбi звiт з тoгo, якoю l.uвидкoю
i глибoкoю бyлa змiнa в пiдхoдi IIoлЬсЬких кoмyнiстiв
дo нацioналЬниx пpoб.пем. Пoняття нapoдy, щo }|еЧастo
зyстplчaлoся в дoкytl,tе}|таx та пyблiuнстицi KПП, стaлo
нaйбiльш в.живaниПl '  пoчаЛo тpактyватися як найвища
Цiннiсть, як виxiд.на тoчкa. Мoх<на нaвiть ствepджуBатl l ,
Щo кoмyнiсти спpийняЛ}l ендецЬкy iдею пoбy.Цoви нацio.
нальнoi Деp)каBи. 3веpтаюuисЬ дo пoЧyттiв'  вoни шукa.
Ли плoщиtlи Пopoзумiння iз сyспiльствoм, здoбyвали
йoгo пiлтpимкy. 3асoбaми пpoдyманoi систематичнoi
IIpoпагаt lдl ,Iстськoi кампанi i  в yкpaiнськoмy' як i  в нi-
IttецЬкoМу питаннi, пoльськi кoмунiсти пpaгнyЛи стBopи..ти _ i  дoбилися yспixy - €динy B свoсМy poлi спiль.
нiсть, кoтpa б пoлyuилa кoмyнiстиЧHy BЛаду з вopo)ке
наста}IoвЛенoЮ сyпpoти неi гpoмадськiстю. Hемас нiчoгo
дивHoгo в тoмy, Щo чинeнi 3apa3, неpез багaтo poкiв
пiсля тих пoдiй, спpoби пеpеopiентaцi i  пoглядiв пoлякiв
на yкpalнцIB }lатp-aпляютЬ все Ще t lа сеpйoзt+ий oпip.

3 вepесня 1945 p. УPяД ПoльЩi, лaмaючи заявy,
пpийн-ятy на, вaршавськiй кoнфеpенЦii ,  скеPyBав на зa.
сeлeнi yкpаТншями теpитopi i  3 дивiз i i  пi ioти, метoЮ

ся тиt\,l' щo нa llеpеселeнсЬкy акцiю бyлo свiдoмo спpягvlo.
вaнo пiдpoздiли Biйська Пoльськoгo, сфopмoвaнi з пoля.
кlв '  якi пoxoдиЛи з кoлишнiх схiдниx вoсвoДств Речi
ПoспoлитoТ, oсoбливo з Boлинi.
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Бiльшiсть yкpатнсЬк}rx делегaтiв, кoтpi бpaлй yчaстЬ
y кoнфеpенuiТ, бyлo зaapёштoвaнo, а пiзнiше висeлеHo
з Пoльщi. opганiзoвaнi ними pанiшe т. зв. yкраiнськi
кoмiтgти бyлo лiквiдoвaнo' щo пpизBeJlo дo 3нl,tще}ltlя
единoТ легaльнoi репpвентauii yкpаiнськoi нaцioналь.
нoi меншини, i  тим сaмим дo в}lt lикнення зoвсiм нoвoгo
УKлaДУ пoлiтичних сил. Biд цiеi митi пoвнiстю.uoмiнytoнy
рoЛЬ пoЧaB вiдiгpaвати лише oдиH чHl lник _ oУH та
УПA, кoтpi,  oкpiм кoнспipeтивнoi пoлiтичнoi дiяльнoстi
в}lpа3}Io антикoмyнlстичнoгo спpямyвaння' пoчaЛи Щo.
paзy шl,lpшe зaстoсoвyвaт}r засoби збpoйнoгo oпopy,
пpийнявши на себe фyнкuiТ oбopoни -yкpаТнськoгo нa.
селе}Iня вiд дeпopтaцiй.

Безсyмнiвнo, вiдсyтнiсть 3акot{нoгo yкpaiкськoгo
пPедстaвництBа' Bи3нaти кoтpe в силy лlвl , lx пеpекoнaнЬ
бyв зoбoв'язaний пoльський ypяд, бyлa дy)ке кopиснoЮ
дЛя oстан}tьoгo 3 тoчки зopy спpаBжньoТ il{ети тoгo.
часнoi нацioнальнoi пoлiтики. Цe пoлeгшyвaЛo ypядoвi
HеxтyванHя невигiдним}l для l{Ьoгo метoдaми пoлiтичнo.
гo вp.егyл юва н н я, oднoЧaснo виIIpa BдoByюн и a.Цм i н iстp а -
тивнl та pепpесивнl дl l .

Пo py ш е н н я п p и H ц l,l п y .п.oбp o-в iл ьнoст i дoз в oл ltл o в и -
сеЛити в пеpioд вiд вepeсня l945 дo липtlя l946 p., сaмe
дo t lасy пptlпинеttня чиннoстi yгoди пpo oбмiн Haселен.
ням мiж ПoльЩею тa CPCP, пoнaд 260 тис. yкpаiнuiв.
Bсьoгo вiд пoчатку акuiТ дo CPCР бyлo пеpеселенo
482 66l oсoбу. Уникнyти. цЬoгo вдалoся, згiднo з oфiuiй.
ниI\,tи стaтистичними пlдрaхyHками' цlo пpoBoдилися
пеpесеЛеl{ськoю кoмiсiею, 3239 poдиHам, тoбтo |4 325
oсoбам. Bже невдoвзi цi дaнi Bиявилися пpименшеними
пpинаймi нa l40 тис. oсiб.

Усвiдoмлен}lя тoгo фактy' щo нa.тepитopi i  Пoльшi
3аЛиl. l lиЛ.aся спpaвдl t lевеЛикa' aле и надaлl кoМпакт.
нa yкpalнська t|ацloналЬнa l{еншинa' кoтpy t lе [vto)t(на
пеpесeлити дo сPсР (ypяд сPсP пoвнiстю вiдки-
l{yB пpoпoзиuiю пpo пpoдoBжеl{}lя чиtlнoстi yгoди вiл
9 вepесн.я 1946 p.) '  пpизвелo лo oфopмлення чiткoТ
кot lцепцl l .

Aнaлiз пpoтoкoлiв Пoлiтичнoгo Бюpo ЦK ППP' [еp-
х<авнoi Кoмiсi i  Бeзпeки, щoде}lних pапopтiв Генеpaль-
нoгo Штaбy BП та дoкyt{eнтiв з аpxiвy t lpезидентa
Бoлеславa Бсpyта, дoзBoляс стBеpд)кyвaти' щo серед
oсt|oвttt lх пpoблем тoгoчаснoТ яaцioнaльнoi пoлiтики
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пpqбдeм9ю -цpl lнц}rпoBoТ вaги бyлo пpaгненIlя дo oстa.

стеpёoтипaм, бaгатo poкiв пoшиpювAним вiйськoвoю
iстopioгpaфiсю, такий вибip не мав aнi нaйменшoгo
зв'язкy зi  смepтю вiцe.мiнiстpa нapoлнoi oбopoни, гене.
pалa бpoнi Kapoля Cвсpневськoгo, aнi з pеaЛЬнoю 3a-
гpoзoЮ безпецi деp)кaви з бoкy укpаТнськoгo збpoйнoгo
пlдпlлля.

Пiдпiлля взaгалi бyлo дpyГopядl{oЮ пpoблeмoю
в yкpaiнськoмy питаннi. УПA, з oдHoгo бoкy, yтpyл-
нЮBаЛа здiйснення цьoгo 3авдання' зaтe з iншoгo -

бyли uiлкott,t  l{еpeaЛЬHиии. I-[е в oднакoвiй мipi yсвiдoм.
люBалo i  кoмaндyвання УПA i  BП. Iснyвaння укpаТн.
сЬкoгo пiдпiлля пiсля вiйни бyлo pеaкuiеЮ не Лишe нa
змiни кop.п.oнiв тa yстpoЮ пoльськoi деpжави' а й y пеp.
шy чеpгy - нa пoмиЛки цiс i  деpжаBи в нацioнальнiй
пoлiтицi. Пpoпopuiйнo пoсилеHню pепpeсиBl loгo xаpaк.
теpy пoЛЬсЬкol дep)кaBи' нaпpикЛaд застoсувaнHя
пpиMусy в хoдi акцi i  пеpесeле}Iня-дo CPCP, зpoсталa
пiдтpимка цивiльним насеЛеl{няM пiдпiлля. L{e пpиpoдне
яBище, типoBe нe лише для УПA, кoтpa дiялa на теpитo.
pi i  Пoльшi.

,II.yже хapакТеpним с фaкт, шlo paдикaлiзацiя нaмipiв
пo. l lьськoi адмiнiстpацiТ супpoвoджyBaЛaся виpaзниM
сПaдoшt активнoстi yкpаiнськoгo пiдпiлля, кoTpе згiднo
з iнстpукшiяMи кotvlaHдyвання ПеpехoдиЛo дo глибoкoi
кoнспipaшii .  Суlлlа УПA, oцiнювaнi вoсeни l946 p. МГБ
y 9340 паpтизdнiв, Генеpaльний Штаб нa пiдставi pапop.
тiв вiйськoвoi Oпеpaтивнoi Гpупи <<Ряшiв> Bи3}lав
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завищенltt\{14 Ha70 /o.Taкo>к бyлo пepегля}lyтo i визнанo
нeпpaвдoпoдiбними пoBiдомлення пpo те, щo yпiвськi
пiдpoздiли кеpoванi нiмецькими oфiшеpaми. Cepйoзнo
зtIизилися Bтpaти, кoтpих зaвдaвa.пa yпA. Toдi як в
1945 p. загиl iyлo 368 цивiльних oсiб, a в 1946_98, тo
в пеpioд вiд с iчня дo бepeзня |947 p., сaме тoдi, кoли
пiсля смеpтi генepала Kаpoля Cвсpневськoгo пoлЬськa
пpеса poзпoчалa вiдвepтe цЬкyваHHя yкpaТнuiв, пеpe.
кot lyючи гpoмa.Ц.ськiстЬ B стpахiтливoстi злoчинiв тa
пiдстyпнoстi yПA' масoвoстi чинeних yбивств, a Уpяд
пpийняв yхваЛy пpo висеЛе}Iня l50 тис. oсiб - зaгинyЛo
щoсь бiля l0 цивiльних oсiб, l5 фyнкuioнepiв УГБ тa
мo i30 вoякiв. 3aгальнi Bтpати, завданi УПA в |944 -
l947 pp. (за o.фiuiйними' силЬнo завищеl{иtvlи нa дyМкy
сучaсниx дoслiдникiв дa}tиtt i tи,_ 2|99 убt lтих, мiж як}tt l , tи
997 вoякiв, 603 фyнкuioHepи УгБ, ДPмo тa Мo та 599
цивiльниx oсiб),  стаt loвили в масштабi кpаю Лиtf lе нe-
вeлнкпt'l вiдсoтoк )l(еpтв збpoйнoгo пiдпiлля.

Мoжливo це зByЧитЬ паpaдoKсaлЬнo, аЛе в тoй же
пepioл Bтpaти сеpед yкpaiнськoгo цивiльнoгo нaселeнI{я'
завданi пoлЬсЬкиM вiйськoм, та пiдпiллям, бy. l lи пpинай-
мнi yтpинi виЩиlvtи.

У сiчнi |947 p. Генеpaльний II iтаб BП poзпoнaв
iнтенсивнy пiдгoтoвкy дo висeЛeння yкpаiнсЬкoгo Hа.
сeлення. Biйськoвi пiлpoзлiли, шp лiяли y пiвденнo-
сxiдних BoсBoдстBax Пoльщi, oтpимaли Haкaз скласTи
спискl,| yкpаiнськиx та змiшaниx poдин. Чеpeз мiсяць
заступtIик шефа ГенepаЛЬHoгo Штaбy бpиг. ген. Cтефaн
Мoссop oпpацЮвaв спецiальний pапopт .п.ля мi l l iстpa
наpoлнoТ oбopoни, щo мiстив виpa3нo сфopмyльoва-
ний зaлум Bиселeння yкpаiншiв <<oкpеI\, lиtии poдиHаtt4и,
з po3пopoшен}lяtvl  пo всiх Boз'сднаних 3емлях, де Bo}lи
шBиДкo асимiлюютьcя>>. 27 беpезня кot lкpетний план
aкцi i  виселeння, кopoткo Bl{кЛaденptй ген. Мoссopoм нa
зaсiданнi {еpжaвнoi KoмiсiТ Безпеки' бyлo затвepдже-
нo i  пеpеланo Пoлiтичtto},ty Бюpo ЦK. ППP. Haступ.
I{oгo дня 3агиtlyв y зaсiдцi,  opгaнiзoвaнiй сoтнями <Хpi.
Ha)> та <<Cтaхa>, гeн. Cвepневський. Бyквaльнo неpез
кiлькaнaдцятЬ гoдl,Iн, 29 беpезня |947 p. на спецiаль-
нoмy засiдaннi ПoлiтиЧtloгo Бюpo y склaдi B. Гoмyлки,
Б. Бсpyтa, Т. 3aмбpoвсЬкoгo, И. Бсpмaна, Х. Мiнцa,
Cт. PадкевиЧa, 1v1. Cпихальськoгo, A. 3aвадськoгo бyлo
виpiшенo:
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<I. Швидкимll темпами пеpеселити укpаiнuiв тa змiшанi Poдиttl l
лa Boз'сднанi 3емлi (пеpш 3а все дo Пн. Пpyсi i) '  }rе }твopЮюЧн кoм.
пактних гpуп i не ближче, нiж за l00 км вiд кopдoнy.

2. oпеpаuiю вtlсеЛення y3гoдити 3 ypяl lами Pадянськoгo C[oюзy]
тa Чехoслoваччltttи.

3. oпpаuювання дaних пpo yкpаiнське нaсеЛе}lHя в Пo.пьщi тa
ствopеltli'| пPoектy пepeселенllя дoрyчa€тЬся тт. CпихальсЬкoмy та
Pадкeвинy.

Tеpмiш l тt,l)|(деltЬ.>

Biд цiс i  митi питання висеЛeння укpаТнсЬкoгo t lа-
сeленl{я пoставaлo lltaЛo не нa кoх(}toмy iз Щoти}(нев}lх
засiдань Пoлiтичнoгo Бюpo a)к дo )l(oвтttя |947 p. Ha
циx зaсiданнях бyлo пpийнятo piшення пpo пеpсoнaЛЬ.
ний склад кotvtаt lдyBaння oпеpативнoю Гpyпoю <Biсла>>,
сфopмoванoю 3 lvteтoю пpoBeдення <виве3eнЬ> (тaк
в пpoтoкoл. i ._ Авт..\,  (зaсiдання вiд l l .04.. l9!7), теpмiн
пoчаткy i  к iнця акui i  (засiлання вiд l6.04. l947)., . .пpинци.
пи зaсeЛе}Iня заxiдниx зeмeЛЬ' зaсoби peпpесiй. Члени
Пoлiтичнoгo Бюpo тaкoж несyтЬ вiдпoвiдaльнiсть 3a
ствopеHня <табopy для пiдoзpiлих yкpaiнЦiв> y Явoж.
нo' нa мiсui фiлiaЛy кoЛишHьoгo г iтлepiвськoгo кot l .
Центpаuiйнoгo табopy Ayrr lв iu (бiля oсвснцiмa.-
npuЛ. nepекл'| Cepeл в'язt l iв тaбopу (всьoгo 3936 oсiб)
бyлo 823 х<iнки, 22 гpекo.кaтoлицьких тa 5 пpaBo.
слав}lих свящеI{l. lикiв, малo }lе вся yкpaТнська iнте.
лiгенцiя. Cмepть пo}tад l50 в'язнiв вiД виснах(ення,
внаслiдoк тopтyp, сaмoгyбств' BчинеHих з poзпачy
нa дpoтах табipнoi oгopoжi, пеpеTBopилa Явoх<нo в
тpагiнний сиIивoл пoльськoi пoвoсннoТ нацioнaльнoi
пoлiтики.

Ухвaли пoлЬсЬкoгo ypядy, ,П.epжавнoi KoмiсiТ Без.
пеки' Мiнiстepствa Hацioнальнoi oбopoни, пoв'я3анi
3 виселеI] ltям yкpаiнuiв, нoсили втopинний хapaктеp
Щoдo пoстaнoв ПouriтиЧ}Ioгo Бюpo. €  сepйoзнi пiдстaви
твepдитl l ,  щo yхBaлa ПpезнлiТ Paди Мiнiстpiв Biд
24 квiтня |947 p. '  кoтpa дoтeпеp ввaжаЛася юpидttЧнoЮ
пiдставoю для oперацiТ виселення yкpaТнuiв, нaспpaв,п. i
н iкoли нe бyлa пpийнятa, aбo пpинaймi бyла сфальсифi-
кoвaнa. Boнa нiкoли не пyблiкyвaЛaся'  i i  нeмaс сеpeД
пpoтoкoлiв засiдань Пpезилi i  Pали Мiнiстpiв.

Tекст yхвaЛи бyв oпpaцьoвaний мiнiстpoм нацioнaль.
нoi oбopoни rvtapшaлoм Жимеpським (пpo Щo свiдчать
збеpеженi в l{eнтрaльнoмy Biйськoвoгt,ty Ap.хiвi  opигiнa.
Ли .ц.екlлЬкoх пpoeктlв цьoгo дoкyмеHту) '  пlсля тoгo' як

t5
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геH. /v1оссop.3а де}lЬ дo пoЧаткy oпepацii виселен}tя
3aж aдaB. пttсЬi'oBи х ypядoви x j пoвlloва х(е}lь. B i н спpaвдi
iх oтpимав yже 25 кBiтня, щo 3атpt{маЛo пbЧaтoк.акцi i
нa 4 днi: ПoвкoваженЬ геt l .  Мoссopoвi нaдaнo на пiдставi
згаданoi y)LвaЛи ПPМ вiд 24 квiтня |947,p.

Aнаytiз акцi i  <Biсла> з пеpспективи poкiв не зал. l{ша €
сylrнiв1',  lцo кpiм лiквiдaцiТ УПA, вoна IYraлa на метi
пepшr за всe лiквiдаuiю yкpаiнськoi нацioнaЛЬ}toт Iиеl{-
шини в Пoльщi. Пpo uе свiдчать, oкpiм кpитеpiТв, за.
стoсoвyваниx при BисеЛeннi, а пiзнiше пpи poзселеннi
yкpаiнцiв.(див. дoкyмент Nb 3) '  тaкo)к i :  бpyтальна
фoрtа Bиеёлeння (зaв>кди o 4-й нoчi, Тpt,t гoдиtlи на спа-
i'yваfffiя .дqpoбкy всЬoгo жнтт*) ' аpешт i yв'язнення
бeз сy,Дових вкpoкiв на кiлька poкiв iнтелiгенцii, дyxo-
ве}Iст.ЕG; кoжнoi oсoби, пiлoзpювaнoi y нелoяльнoстi,
y тqфi Явoх<нo; тpaнспopтyBa}Iня.на зaхiднi землi.та-o6Bfi € fня пiд сyвopt{м нaглядoм УГБ, забopoна пpo-
)t(.l{B&ttllя" y мiстах, пoзбавлення мoжЛиBoстi навчaти
лiтеft yкpаiнськoТ мoви, бpак дoстyпy дo кtIиг i  пpeси
на piднiй мoвi, забopoнa бyль.якoi кyльтypнo.oсвiтньoi
дiяльнoстi ,  пoстiйний пoлiцiйнo.адмiнiстpативний
кoнтpoлЬ.

Шляхoм лiквiдацi i  Гpeкo.I(aтoлицькoi l -[epкви, за-
стoсyваltня щoдo священикiв pепpeсiй, а тaкo)к пеpе-
слiдyвання вipyюниx цьoгo oбpядy., кoтpi нинили спpoби
вiднoвити peлiг iйнy пpaктикy, yкpаТншiв зi l , lytuyвaЛи
пеpехoдити в iнrui вipoвизнання, пoзицiя кoтpих y нашio.
нaльнoмy питаннi булa в кpaщolt{y випадкy нeПpи.
хиЛЬtloю.

Bсi акцi i .сyпpoвoджyвaлнcя ствopeнняN{ цiлoТ систе.
ми aдмiяiстpaтивнo-пpaвoвих пеpепoн, щo мaлl l  на метi
yt lемoх(ливити пoвеpHeння yкpаiнцiв дo мiсцевoстей,
звiдки вoни бyли висeленi. Це мaлo запoбiгти }Ie Лишe
вiдpoд>кенню УПA, але й yкpaiнськoгo нацioнаЛЬHoгo
питаl{l{я B пoпepeдньoмy eтнiннot ' ly та теpитopiал.ЬнoМy
аспектах. Cлyжити цЬoМy малo' з oднoгo бoкy вiдпoвiднe
закo}IoдавстBo, lцo зoбoв'язyе пoсьoгoднi (нaпpиклaд
дeкpет вiд27 Липня l949 p. '  кoтpt{tv'  yкpaТнui пo3бавля.
Лися пpaва на гoспoдаpстBа, pyхoМе та неpyxoмe мaйнo,
3аЛишeнe нигvrи в xoлi пpимyсoвих BиселенЬ в l947 p.).
3 iншoгo бoк.y - luЛяхoм пpoведення iнтенсивнoi oсад.-
ницЬкol акцl l  нa укpalнсЬких гoсПoдаpствax'  B якlи
стaBилoся 3aвдaння дoсягнyт}r <<pепoлoнiзацi i  п iвденнo.

УiyаIulni'. y floл'ьдri ( l 944_ l 947) : ieнеза а кцii <Biслar

схiдннх кpесiв>. (лoняття це пoстiйнo в)t(иsaне'в сy$'сfl**
пoлiтичнiй тepмiаolloгii). Чеpез це yсiх tкpaТнЦiЦ...'пn
чиttилtl спpoбя поDsp'ltутися дo Bllаснl,tx Еoсгloдаpств,-
навiть t(oлll Boнt{, не 6yли заселенi пoлЬсЬкl.lмt{ oсадЕfl'
ками, в}lсeлюBaflо пoвтoр}lo; a кoл}l така спpoба пpи.
п2цала на l947_l948.pp. '  Це эакiнвyвaлoся yв,язненкям
y табopi, щo такoж pег}...IЮвaлoся спецiальнoю iшстpyк.
цiею (див. лoкyмент). Bиселя,пи такoж тиx, кoтpi p iзни.
ми хt lтPoщaми 3tt{oгЛи y}lикнyти лeпopтaшi i  в l947 p.
Kеpуюнись BкaзaI]иlYtи при}|ципaми, ypяд f ioстaнoBиB
висеЛити (пiс,rя багатopазoвиx нагадувань i  зBеpтань
у шiй спpaвi кpaкiвськoгo вo €вoдIr) навеснi l950 p. к iль-
кaдесят с iмей лемкiв з найдaлi на зaхiд poзтатI loвaних
yкpаiнських с iл Явopки' Шляхтoва, Чopна i  Бi .ra Boда
в HoвoтapсЬкoilrly пoвiтi, чиI{яЧи це i t|ада,'Ii пi,u. кpн.птo.
нiиoм oпеpaцi i  <Biсла>.

Tепep yжe важкo, нaвiть пpиб,rизнo, oкpесЛитt{ втpа.
ти, кoтpi пoтягнyлo за сoбoю BИCеЛ €HHЯ укpаiнськoгo
нaсeЛeння. Ще в 1950 p. Л €Жаl.Itt пусткoю 254 тt' lc. гa
пoyкpаiнсьКHХ 3eМ €з.IЬних yгИь.

Ухвaлoю Мirr iстеpствa Piльництва ЛиlUе нa теpитopi i
Pяtшiвськoгo tso €BOдства булo засад)кeнo лiсом пoнаД
50 тис. га гpунтiв, ви3нанl.tх HепpидатHиlvtи для гoспo.
дapськoгo oсвo €Hня. Цe лишe. часткoвий pезyльтат oбeз-
лЮд}lеl.||{я кlЛЬкaсoт сIл' кoтpl Лиutе B oкpеl\,{}tx вl,tпaдкaх
бyли знoвy 3аCel.I €H i  Пoа1ЬCЬКИМИ oсaдникаМи. Hiкoли не
пiлpахoвyв?v.IИCЯ втpати, яких Пoтеpпiлo наpoл.не гoспo.
дapствo внaслiд.oк Пepетвopеt lня кyЛЬтt.tBoваних 3еtvtеЛЬ
y вIд"г loги тa Лlси'  ваpтlстЬ пoвтopl{oгo зaселeння та
гoспoдаpсЬкoгo .oсBo €ння пoyкpalf iсЬких зеMeль' вap.
т lстЬ деP)I(авнol дoпoМoги укpalнсЬкorиy насеЛеI{нlo
в ГoсПoдаpсЬкorиy oсвoеннi спyстoшеHих iнoдi на 50_
70 % гoсПoдаpств нa захiдниx тa пiвнiчних зeмЛях.

Hезлiчеrt i  такo)к втpaTи, наслiдки кoТpих вiдчyваю-
TЬся пoсЬoгoднi: фiзиннi й мopальнi стpах(даHня тисяч
лЮдей, Bигнaних з вЛaсних гoспoдapстB нaзaвх(ди; yкo-
piнення внаслiдoк свiдoмoi пpoпагандистськoi пoлiтики
oбЛyдttoгo, кpиBднoгo, тяжiючoгo над настyПниМ1,l  Пoкo-
лiннями стеpеoтиПy yкpаТншя, безпoвopoт}tе зHиulенt lя
багaтoi;  а пoдекyди й yнiкaльнoi мaтеpiaльнoi та дyхoв-
нoi кy, ' lьтypи.
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.цoKyft lЕHTи пPo AкцIЮ <BIсЛAD

Jв I. 1947'6epeзень 29, Bаpulaва._ Ilpoтotсoл tФ 3 зacidaнnл
Iloлiтuчнoeo Бюpo lteнтpoJ.ьt|oеo Kotвiтетg Пoльcьtсoi Poбit-
нuloi llаpтii.

Пpисyтнi:  тoв.: B.сслав o, Тoмаtu 6, 3aмбpoвський, Бсpман,
Мiнц, Pадкевич, Спиxа.цьський, 3авадський.

(. . .)  *
Пopялoк денний: l .  Пoхopoн тoв. CвсpневсЬкoгo.

(. . .)  *

.Ц.o п. l  пop [ялкyl  лен [нoгo|.
Пiсля oбгoвopе}lня спpав, пoв'язаних з пiдгoтoвкoю i  маp-

tl l.pyтorvt пoхopoнy' пoстaнoBилtt:
l. Haгopoлити тoB' Cвсpневськoгo opдеtlolvt Bipтутi Мiлiта-

pi  I  класy пoсмеpтl{o.
2. Пoшiдoмl lт l l  в пpесi  пpo вiднесення нa деpжaвний кoшт

витpат нa пoХopoIl  i  пpttзttaнення пенсi i  poлинi.
3. K. l roпoтaтlt  пеpс, ' l  Уpяlr l l t  пpo спopуджеttня пaм'ятникa

ген. CвсpневсЬкoмy.
4. Пеpeйменyвати вyлt lцЮ Ka.ry тa фaбрrrкy Геp"raха

в паM'ятЬ гeн. CвсpuевсЬкoгo (piшенням Bаpшlaвськoi Hap [oл.
нoi| Pали).

5. 3aснyватtt стипeндiю iм. ген. Cвсpневськoгo y Biйськo.
вiй Aкадемi i .

B pамкaх pепpссивнoi акui i  пpoти укpaiнськoгo tIасеЛення
пoста }loBиЛи:

l .  Швидкимl-t  теlvtпаtv|t l  пеpесеЛитlt  укpaiнuiв та змiшaнi
po;lинl.l нa Boз'сднанi Землi (пеpш за Bсе дo пIl. Пpусii)' Hе yтвo.
ploЮt| l l  кoмпактl lих гpyп iне ближ.tе нiж за l00 км вiл кopлoнy.

2. oпеpаuiю BисeЛення yзгoдитl l  з ypядaмl l  Pадянськoгo
Coюзy тa Чeхoслoваt l t lи}lи.

.  3. oпpauюBаHня .цaHиx пpo yкpaiнське нaсе. lеH}tя в Пoль.
шi та ствopеl lHя пpoеKтy пеpесеЛе}lня дopyча €тЬся тт. Cпихаль.
сЬкotvty тa Pа.Цкевину.

Tеpмiн l  тиждень.
(. . .)  *

o Пссвдoнiм Bладислaвa Гoмyлки.б Псевдoнiм Бoлсслaва Бсрyта.

Центpaльнuй А pхiв Центpальнoеo Koмiтету П oль.
ськot oб,edнанot Poбiтнu,toi Паpтii.- 235 /V-3'
apк. I6._ Пpoтoкoл Nё 3 заciOання Пoлiтuцнoeo
Бюpo ЦK ППP 29,03.1947 p.

* Bипyшенo чaстиtly дoкуtvtel{тy, якa не стoсy €ться гемaтики данoi
книгt l .

прo акцiю <Biс. ' tа>

tф 2. 1947, квiтeнь 24, Bapшавa._ Ухoалa llpеэttlii Pаlu
Miнicтpiз g cnpавi onepaцii <Bicлa>.

Пpезилiя Paди Мiнiстpiв нa засiланнi 24 квiтня l947 poкy
y склалi:

l  )  Гoлoвa Рaди Мiнiстpiв
2) Biuе.пpем'еp
3) Biue-пpeм'сp
4) Мiнiстp нацioнaльнoi oбopoни
5) Мiнiстp гpoМадсЬкoi безп [eки|
6) Biuемiнiстp uивiльн [oi| алм [ i .

.  t l iстpаui i|
7) Biuемiнiстp зв'я3кy
8) .Ц.еp>кавний пiлсекpетаp

пpийняли t lастуtI l]y

гp. Циpaнкевин
гp. Гoмyлка
гр. Ko>киuький
MаpшаЛ Жимеpський
гp. Pa.Цкевин

гp. Boльський
гp' Ястжембський
гp. Беpман

УХBAЛУ:

У зв'язкy з неoбхiднiстю дальшoi нopмалiзаЦi i  стoсункiв
y Пoльшi, цiлкoм пpиспiлo завдaння лiквiдацi i  д iяльнoстi
банд УПA.

3 метoю викo}lанt|я цЬoгo заBдання Пpезилiя Pади Мiнi .
стpiв yхвaли,:a:

l .  Мiнiстp нацioнальнoi oбopoни, t|oГoдивt l lи з мiнiстpoм
гpoмаДськoi бeзпеки, видiЛитЬ вiдпoвiднy кiлькiсть вiйськoвих
пiлpoзлiлiв для пpoBедення aкцii oчищеtlня Hебезпечнoгo pe-
г ioнy i  л iквiдaцi i  банд УПA.

I I .  Мiнiстp нацioнальнoi oбopoни, пoГoднвt l lи з мiнiст.
poм гPoмaдськoi безпeки, пpи3начитЬ кorr{aндуюнoгo всiсю
акцiеIo, i  як пoвнoважний пpелстaвник ypядy мaтиме y свo.
iй кoмпетенцi i  в iддaвaти Hакaзи, пoв'язанi 3 oЧищенням
теpитopi i .

III .  .Ц.epжaвне Peпатpiацiйне Упpавлiння пpoвeде акцiю
пepеселення укpaiнськoгo нaсеЛеt lня та змiшанoгo насeленttя
з теpитopi i ,  де дiяльнiсть банд УПA мoже зaгpoжyвaти ix
життЮ i майнoвi.

IV. Мiнiстp цивiльнoi адмiнiстpaui i  в iддaсть p03пopя.
д)кенl lя алмiнiстpaтивниtt4 opгa}laм I та I l  iнстaнцi i ,  utoб Bot|и
тiснo спiвпpацЮвaЛи в цiй акцi i  п iл кеpiвниuтвotvt пoвl loва)к.
нoгo пpeдстаBника ypядy.

V. Мiнiстp кoмyнiкauiй видiлить нeoбxiлну кiлькiсть вагo.
нiв та паpoтягiв для пеpеселеl.|ня насеЛення нa Boз'еднaнi
3емлi згiднo 3 пЛанott{ пoвl{oвa)кнoгo пpeдстaвникa yрядy.
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' ". VL.. jЦiнiстp пotlJт.и i телегpафy вiддаст.ь poзпopяджснl{я
пiAв:laдним: ..йoмy opгаFам в pайoнi,- pхoпленoмy aкцiею,
c,тsoptlти.'нaлежнi ylrloвt{ дЛя зB'язкy вiдпoвiлнo дo вказiвoк
лoBfloBaжц0гQ пpедстaвника уpядv.

VlI .  Мiнiстp скаpбy видастЬ кpе.цит l{а пoкpиття Bитpaт
акцii в poзмipi дo 65 000 000' y тoмy нислi 35 000 000 нa
тpa веl l  Ь.

Пid тeкстoм doкуленту oсoбucтa nечaТKa: Мiнiстp Hацioналь.
нoi oбopoни Мiхал Жимеpський, Маpшал Пo"rьщi (nidnuс
не p oз б i p л u в uti ) . П id nе ч aт кo ю в uб uт а ulT e Лnе лe л d aт a 25.4.47 .
36oку на noлi 0onuсанo p!цoю |v|. Жuмеpcькoеo: Ген. Мoссopy.
,Ц.o вiдoмa.

opuеiнaл, Лaшuнonuс.
ЦeнтpальнuЙ Biйcькoвuй Аpхiв._ ГeнеpальнuЙ
Штаб BП.- IV'III '  т '  615, аpк.9.

tф 3. 1947, лuneflb 25' Bapшaвa.- Illuфpoepalla Jф 1556
пiнicrpа epoлааОcькoi 6eзneкu C. PaОrceвuча do мiнiстpа Boз,-
eОпцнux 3eмeль Bл. Гoмgлкu g cnpaвi npuнцuniв Poтселе'|'|я
укpаitlськoeo flaceлeflflя в niвнiчнuх i зaхidnuх aoeaodcтвax
Пoльщi.

l .  lv lгБ не мa €  зaстеpеже}lЬ цloдo poзтаt ' l lуBання 1.кpаiн-
tt iв.пеpеселеt lцiв t lа в iдстанi,  б iльшiй нiж 50 км вiд с) lхoпyт}ro.
гo тa мopсЬкoгo кopДo}ly' та 30 км вiд вo €вoдсЬких мiст. Aле
МГБ категopичнo запеpeчу €  |Ipoти iснyюнoi пpактики пopy.
I 'uеt lЬ цЬoгo npинципy.

2. lv lГБ такo)t( категopичt lo заl lеpечy €  пpoти такoi пpакти.
ки'  щo дo oкpеrииx пoсе"qенЬ спpямoByютЬся пo кlлЬкaдесят
yкpаiнськиx poдин, тoдi ,  кoли бiльшiсть пoсеJ ' lенЬ в3агaлi
oмиt lа €ться в хo,r. i  oпеpaui i .  мГБ дoшtaгатиметЬCЯ виПp3вl ' t €HHЯ
цiеi  пoмилки'

МГБ, беpyни дo yBаГи iснyюнi в дaHoп,ty випадкy тp1;rrroшi,
мo)ке згoдl'tтися }lа .tloтриMаHHя пpаBиЛа: |0 /o укpaiнсЬкиx
poдин Hа Ko)кне oкpeме пoсе"пeння' сеЛo. цe мaксимaЛЬнa
Ivtежа.

Cт. Pа;tкевич.

Had текстoл donuскtl pцKoю Bл. Гoлулки: .Цеп[zrpтa;vIент|
Пoсе;tеl lц iв.  ПpoLuy в)китl l  захoдiв щo,цo вкa3аt loгo - випpa-
витl l  t loг{и.пки пеpесе"IIеl lськoi oпеpaЦii. 25'07'47 . П id'гекстo.lt
tuuфpoеpаittu )onuскa: Biдпoвiдь кoнфiленuiйнa. 3|,7.

Iф 4. 1947, лunенb 2I, ЛoОgь,_ Лucт зacтgnнurcа dupеrtopа
Iteнrpaльioеo Улpавлiаня,Il,еуlcaвнoеo PеnaтpiацiЙнoеo
Уnpaвлiнltя (ДPу) tI. oлexнooцчa do Bocвфcькoеo Bodlлg

lPУ в oлotцтuнi g cnpai gкpaiнцic, roтPi чu'tять cnpoбu
noaеPtlеннл на nonepеdнe пiсчe пeutraнля.

Тaсмнr- l

Шиpяться Bипaдки, кoЛl- l  пеpесе,1енi в хoдi oпеpaui i  <Biслa>
пoвеpтаютЬся дo стapt.|х мiсць меtuкання для )Itt|tiв нa пiдставi
пoсвiдчень нa пLrьгoвий зaлiзничний пpoiзл, Bиданих пoста-
мн ДPУ.

Kaтегopиннo забopoняю сl(еpoвувати пеpеселеHих в хoдl
акцi i  <B> дo стapих мiсць мешкання i  видавати iм бyль.якi
скеpyBаltt|я чи пoсвiдчеl lня l la бeзкoштoвний пpoiзл.

Пpo вишесказaне'негайtto пoвiдoмитш пiдлеглi пoсти .Ц.PУ
i пoяснити, lцo y випaдкy пoвеpне}tня нa старi мiсЦя, пеpе-
селенцi бyлуть iнтеpнoванi в табopах npaui.

О puеiнaл, .I|aшuнonuс.
I1еpжавнuit Apхiв ц Ольштцнi, Boевodcькuй BidОiл
,П,е:pcrавнoеo PеnатpiацiЙнoеo У npав,liння._ 57,
apк l6.

Jtg 5. lg47, лunенb 3I, Bapшавa._ PoзnopяОж,',i д,oop"o-
пeнrg Пoселеttцiв МiнicTepcTвa Boз,edнaнuх ?eпeль, кoтpe

Perулюaaлo зacaОu noceле'|,|я укpaiнcькoeo нaceлeння у nio-
ttiчнuх тa aахidtсux вoeaoOcтвax IIoльщi".

Koнфiленuiйнo
Мiнiстеpствo Boз'едлaних Зсrlе' ' lь poз'яснЮ€' щo пoселeнцiв зi
спецiaльнoi oпеpaui i  <B> належить oселЮBатй пoза 50 км
пaсrvtoм B3дoB)l{ сyхoпyт}|oгo та MopсЬкoгo кopдolly та зa 30 км
вiд вoсвoдськиx мiст.

Пoсе,rенцiв l lаЛежитЬ piвнoмipнo poзмiститн пo uiлoмy
пoвiтi, пpи цЬolvty недoпyстиМo скеpoвyвати дo oкpемих
гpolttад пo кiлькадесят oсiб, в тoй чaс як iншi гpoMади
otvtи наЮтЬся

У випалкy tlедoтpиtr,tання цих 3асaд належить пoпеpед}|I
tlедoлiKи yсyнyтtt, пpaгнyчи дo т.oгo, aби числo пеpеселе}rиx
в акцi i  <B> не пеpевищyBалo |0 % нaселeння дaнoi гpolt{ади.

У Bипaдкy бpаку iнливiлyaльних гoспoдаpств наЛе)t{итЬ
цих пoсeленцiв пiдсeлювaти в }lедoстатt|Ьo 3асеЛеt|i фiльвapкн'
в l{3начиBцrи для цiе i  мети малi фiльваpки плolцею дo 200 га,

.беpyни дo yвaги тaкo)t( мoжливlстЬ ltoселенHя дo циx гpyп
lttших пoсeленцlB.

пр акuiю qBiс,rа>



2322 ,цoкУrv1ЕHти

У,випaдкy скеpyBaння цItx пoселенuiв poбiтlrиками .П.3B +
наJIeЖ'итЬ тaкo)к poзкид.aти iх пo масткaх вiдпoвiднo дo вище.
аaзнаЧеtloгo .ЕрaвиJrа. Пoселенцi з aкцii <B> мaють пpавo
на всiлякy ,дotloмoгу, навiть пepцIoчеpгoвy' B тoмy' щo стo.
сy €тЬся бyлiвельних кpелитiв, пoсiвнoi кaмпанiТ, пpoдoBoЛЬ.
ства та iн.

oсoбливy yвaгy неoбxiднo звеpl{yти нa зaбезпечeн}tя вка3а.
ниx пoсeленцiв меpтBиlt,t iнвентаpем (мaшини тa piльнинe
знаpяддя) зпiднo з паpагpафoм l0 Poзпopяд)кенttя вiд 9 сiчня
|947 p. в спpавi кoмiсii зeмлepoбствa {teресeленцiB, а такoл{
iнtuими yхBaлaми' a oсoбливo паpагpафoм 40 <flиpектив щoдo
дiяльнoстi, пoв'язaнoi з Bl{давaнням актiв пpo пеpeдачу> вiд
30 сiчня l947 p. У бyль.якoмy вl,lпадкy цi пеpeсdленцi пoвиннi
вживати мaцrини та piльнинi знаряддя' пPидбaти oстаннi,
кoЛи пpиBезенi малo надаються дo oбpoбки зeмлi.

Пoселенцi зi спецiальнoi oпеpашii <B> нiяк не мox<yть бyти
пеpесeлeнi дo iншиx пoвiтiв Boз'еднаниx 3емель. ,Ц,oзвiл нa
пеpесеЛеt lня мoх<е бyти надaний Лише y Bиняткoвиx випадках'
нaпPикЛaд:

l) poздiленiй poдинi, кoтpа веде спiльне гoспoдаpстBo;
2) пepеселеним oсoбам пoxllЛoгo вiку тa iHшим t|ездaтним

лo пpaui, якщo вollи бажають пеpеселит}lся дo poдинiв нa
теpитopi i  Boз'еднaних 3eмeль;

3) пеpесeленl{l\.l чЛенai\,t poilиtlи' кoтрi paнiutе oсeЛиЛися }tа
Boз'еднaних 3емлях, зoкpel{a y вiйськoвих пoсеЛеннях.

!'oзвiл }Iа пеpесеЛеI{ня в rvrе)ках вo €Boдствa Цадaе Biддiл
Пepeселенuiв Biйськoвoi Упpави пo yзгoдженнto 3 opганаiltи
безпеки. У пpoпoзиЦiях пpo пеpеселеtlt{я пoBиHеl{ бути зa-
знaчений пpивiл. П €p €C €a'I €HHЯ, Bкaзане pyxoгt{е майнo, кoтpe
пеpесeЛе}IецЬ пpaгне BиBе3ти, пi.Цтвep,ЦженHя, цlo вiн пpивiз
йoгo з сoбoю (випискa з' IIoсeленсЬкoгo пoсвiдчення), та дo.
Лyченa згoдa пеpесrЛенських вl'IiCT €й тoгo пoвiтy, дo якoгo
пРагне пеpеlхати пеpесеЛенецЬ.

,Ц,oзвiл нa пoвеpнення дo стapиx 3емель не в кoмпетенцiТ
Мiнiстepства Boз' €дl lаtl l.!х 3емель, тol\,ty тaких пpoxaнЬ дo lvlBз
не t lадсилaти.

fl иpeктop .Ц,епаpтaментy
И. Петкевич

Пid тeкcтo.оl Оonuсанo pgt{oю oлbutTu||ськoeo вoсвo1u B. Яськe-
вuна: Гp, вiцe-вoевoда Biлямoвський. Пеpший пyнкт здiйснити

^_:д3B 
- деpжаBна 3емeлЬна власнiсть (аналoг pa.Цгoспiв

сPсP) _ npuлiт. nepеKл.

пpo акцi lo ' .qBiсла>

на н a ш.ifi ; теp итopii нeмoжл и всr. 3iбpати м aтepiал. пpo кiл ькiсть

РDди.н, кoтpi пiллялaff'ть'. tloвтopнoшry пePеселенtтю вiдпoвiднo
,дo poзпopЦщ)кеHHя Jv1B3. Чoмy вoHи.paнiцIе цьoгQ,не yxвалили?

o poзпopяД.ження oпримаЛи дo викoнання Boевoдськi Ущави
в Бiлoстoкy. Гланськy, Bнкoнaв.tий кoмiтет Пoзнанськoгo Boевoд.
ськoгo Упpaвлiння в Гoжoвi Be". lикoпo,lьськoмy, Oльштинi, Щeцiнi
тa'BpouлаЪi, дo вiдoма МГБ та l-[ентpaльнa Упpава .Ц.3B.

K o ni я, !t|а ul t!нo nu с.
Аpхiв Hoвux Актiв g Baptлавi._ ГoлoвнuЙ npе0.
сTattIuK УpяОg ц cnpa,вах pеnaтpiаaii, 503, apк.
36-3V,

!Ф 6. 1947, сepneнb 1, Rаpaпаt.- Incтpупсчiя fl'eplсавнoi Ko.
лlicii fugшкtl.aлл Kфоar0gваtutя Kpакiecb'сoэo тa Л ю6-лitсcьlсo-
eo Blfoьюlюao orcpgtцl. |I1o вcTа'|oвлюatl'в |lpu||l1u'ul cIаanNеflfla
Оo gкpalнcь1с(x,o',gше,лeнflя' lсoT Pe з]oвToлocя нa,тeputopil. tryu.
tcopО oнltuх no eiт iв Л ю 6 лiнc o кo e o в oe в o0 cт в a nic ля 3 аo e p'ae fl 

'|яonepачil <Bicла>.

Thемнo
Укpаiнськe та змiшане насcлеl{t lя зa спiвпpaЦto з бaндaми

бyлo виселeнe oпepативнoю Гpyпoю <Biсла> зi всix пPикopдot|.
них пiвденних тa схiдних пoвiтiв, 3aлицlилoся ЛиЩе висeЛитll
yкpаiншiв з сyмiхtниx з IIpl,tкopдotltIям тepитopiй на Люблiнщи.
нi, а сaме: з пoв. Kpаснийстaв, 3амoстя та Бiлгopай.

У цiй спрaвi неoбхiднo дoтpиlt4yвaтися rrастyпtlиx диpeктиB:
l. B пpинuипi всi yкpaiнськi po.п.инtl 3 цих пoвiтiв, нё.

зва)кaючи нa стyпiнь лoяльнoстi тa пapтiйну пpинaлeжнiсть,
маloть бyтш висeлeнi.. Bинятки мoжyтЬ бyти зpoбленi зa згoдoю
мiнiстpa.нauioнaльнoi oбopoни..i мiнiстpа безпeки.

. 2. Bпсeлен}lя тих., xтo paнiш€ вt{яBив сBoю лoялЬнiсть.цloдo
дrlvтoкpaтичнoi Пo.llьцtl, I{аЛex(}lть' здiйснювaти oсoбл ивo акy.
paтнo' чиllячlt iм всiлякi пoлrгшeнн'} в спpaвi Bl,lве3ен.ня r'taйнa.
Bисeляти iх нaле}кить пiслЯ повltoгo збopy тa oбмoлoтy збirкжя
тa BиKoIтання кapтoпЛi в пеpio.п, мiж. l5 тa 3l веpееня l.947 poкy.
B oкpelпrх Bипa.дках гtto)кнa пpoдoBжПт}I цeй теpмiн ,Цo
15,10.47 p.

3. У спpавi дoлi ttайближЧих: рoдичiв oфiuepiв Biйська
Пoльськoпo тa працiвникiв oprакiв бeзпеки неoбxiднo y кo)кl|o.
My випaдKy'нaдсIlJlатl{ шифpoвaниЁ 3aп}rт дo мiнiстpа кацio.
liаЛьtloi o60рoни чи дo,мiнiстрa сiё3f,ек,и.

4. Укpaiнськi -pолинп деlvloбiлiзoBaних тa pядoBих дiйснoi
слyжбн' нале]t{ить висgляти.
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пoдвifiнoгo пасмa дPoтiв, пiдi}rкнеtlиx дo стpyьry висoкoi
ilапpyги. l7 сiчня l94б p., в зв'я3кy 3 llастyпoм Чepвoнoi
Apмii, в'я3нiв бyлo eвакyйoванo дo кoнцтaбopy Гpoс.
Рo3ен, a дaлi _ дo Бyxенвальдy.

Пiсля вltзBoлеl l l{я Явoх<нo ( l9.0l . l945) тaбip бyлo
збеpеженo, а пiзнiше викopистaнo дJtя yв'язнення нi.
мецЬкиx вiйськoвoпoЛoнених i фoлькслoйчiв. У 3в'язкy
з пiдгoтoвкoю aкцi i  <Biсла>, ЦTП в Явoжнo пеpетвopе-
нo нa табip лля цивiльнoгo yкpaiнськoгo нaсеЛення,
запi,п.oзpeнoгo в спpияннi збpoйнoмy пiлпiллю. B пеpioл
вiд тpaвня 1947 дo беpeзня 1949 poкy в Явoжнo бyлo
yв'язненo 3936 oсiб'  мiх< ними 823 жiнки та. 'к iлькaнa.
дцять дiтей. oкpiм yкpaiнuiв, y iзoльoвaнiй частинi табo.
py пеpебyвaлa невеликa гpyпa нiмецькиx вiйськoвo-
пoлoнeниx.

Пiсля звiльнення в l949 p. yкpаТншiв та нiмцiв, тaбip
пеpетвoреtlo }Ia каptlиЙ зaклa[,' Ha мiсцi ,Ц.epeв'яниx
тaбipниx бapaкiв бyлo збyлoванo 3 в'язHt{чних блoки
тa пiдпpисмствo дJlя вигoтoвле}ll{я пaнeль}lиx бyлiвель.
ниx матеpiaлiв. B'язниця булa лiквiдoвана в 50.x poкax.

Ухвала пpo 3аслаt{}lя дo табopy кiлькoх тисяч yкpаiн.
цiв, сеpел ниx майже всiс i  yкpaiнськoТ iнтелiгенцi i ,  бyлa
oдHим iз тpьoх 3асaдничих скJlaдoвих eлементiв пла}ly
вiйськoвoi oпеpaцi i  <Biслa>, кoтpий пеpедбaчaв:

l  ) Bиселення всiх oсiб yкpaiнськoi нaцioнальнoстi
(а такoж змiшaних poлин) дo зaхiдних i  пiвнiчних вoе-
вoдств Пoльщi, poзсiяне iх пoселення, задля pyйнyван..
ня iснyюниx сyспiльних зв'язKiB, i  як peзyльтат - цiлкo.
виTа пoлo}Iiзашiя;

2) Фiзинна лiквiдацiя члeнiв yпA i  oУH;
3) Iзo,rяцiя, шляxolи yв.язI{eння в тaбopi, yкpaТн.

еькoi iнтелiгенцiТ' а тaкo)к yсiх iншиx oсiб, якi 3 oглядy
нa свoю пoзицiю чи станoBище в yкpаiнськif i  сyспiльнiй
сpаpхiТ' не гapантyвaли пoкopи в хoдi пoдiй, кoтpi мaли
стaтися в зв'я3ку iз зaплaнoваннм пPн}ryсoвиir ви-
селеl{ням.

Hайнoвiшi аpхiвнi дoс.lliд>кення Дaлп зl{oгy кoltстатy.
вaти' щo yхBaлa прo ствopення тaбopy бyлa пpиf,нята
Пoлiтичним Бюpo ЦентpалЬнoгo Koмiтетy. Пo.пьс.ькoi
Poбiтничoi Паpтi i  на засiданнi 23 квiтня lg47 p. ,  Цe
бyлa в>ке дpyгa yхвaла Пoлiтбюpo, пpийнятa в зв'я3кy
з oпepацiсю <Biсла>, щo спpичинилa чiткo oкpеotенi
peпpесивнi дii щoдo yкpаiншiв. Ii Bllкoнaння бyлo

Б

. 5...Ц'o l5.08. l947 p. неoбхiдtlo l|адатtt.Biце.мiнiстpoвi Boль-
ськoмy спttсoк найзаслyжeнiurиx poдин (вiдзнaчених за хopo6:
piсть i пopaне}tllх вoякiв |. тa 2, Apмiй, кoлишнiх пaрти3анiв,
вiдзначених y noлiтнннiй бopoть6i в пеpioл вибopiв). Цi poдини
вiдiloвiднo дo диpектl1в вiuе-мiнiстpa Boльськoгo 6yлyть пеpе.
сeленi oкpемl,tlr 'и тpaнспoртaми на найкpaшi дiлянки в Ciлезii,
видiленi iм y леpжавltиx luа €ткaх, в iдданих в yпpавлiння
Мiнiстepствy Piльництва.

6. Hа всiх пiдданих вhселенню теpитopiяx нaле)|(итЬ yтp}l.
Ir|yватti пoстiйнo лiюнi кoнтpoльнi бpигa.Ци, кoтpi пoвиннi Ще
кiлькapaзoвo пеpевipити кo)l(не Bиселеllе селo, аби B нЬolt|y не
заЛиtll}lлoся жoдшoi yкpаТнськoi чи змiшанoi poдинн, яка б
мoглa спiвпpацюватl , l  3 pештками бaнд УПA.

Мiнiстp гpoм [aлськoiI
безпеt iи Меткoвський

вiuе-мiнiстp - бpиг. ген.

Мiнiстp нaцioнальнoi
oбopoни Cпиxальський

генеpaл бpoнi

Оpuеiнal, ilaцluнonuc'
Центpaльнuй BiйcoкoвuЙ Аpхiв.-.Ka6iнет 

^4i.нiстpa I7oцioнaлoнoi Обopoнu.- IV,II0, т. l35,
аpк.2I2.2I3,

€веен IfrIcIIJIo

'  ЖЕPтBи яBoжHA

I-[ентpальний Taбip Пpaui в Явoжнo, Kpакiвськe
вo €BoдсJBo (заpаз Kaтoвiцькe), бyв ствopений Мiнiстеp-
ствott,t  Гpoмадськoi Безпеки y сiuнi l945 p. нa мiс ir i

с-твopенoгo дл_я..пoбyлoви eлeктpoстaнцiй i шaхт, пеpе.
бyвалo бл. 3600 в'язt l iв '  гoЛoвI{l , lм чиl{oм пoлякiв.та
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дopyченo. Мiнiстеpствy гpoмaдськoi Бeзпeки' кoтpoмy
пiдлягaли тaбopи пpaцit та геншIтабoвi Biйська Пo.пь.
ськoгo' Bi.цrтoвiдалЬнoгo зa пiдгoтoвкy тa здiйснення
виселeн}Iя yкpаТнськoгo нaсgпеl{Hя' a такoж аpеtuти
i дeпopтаuiю дo тaбopy.

Явoх<нo бyлo oбpaнo мiсцeм yв'язненltя укpаiнuiв
не випaдкoвo. B тoй час iснували лишe двa тaбopи,
здатнi вмiстити кiлька тисяч >кiнoк та чoлoвiкiв. A самe:
I{eнтpальний Tабip Пpaшi в Пoтyлицяx (Пoмopськe,
тeпep БнлгoсЬкe вoeвoдствo) та явo>I(нo. цTп в Ламби.
lloBицах' y зв'язкy з вiдкpиттям нa йoгo тepитopiТ 6pат.
сЬких lltoгtlЛ 3aIvtopдoваttих IтoлЬсЬких та paдя}lських
B'язнiв, a тaкo)к lшиpoким пpoпaгандистсЬк}llvt, poзгo-
Лoсoм пpo це, пeребyвaв y станi лiквiдaцii. Taкoя< булo
poзфopмoвaнo табip y Oсвенuiмi ,  opгaнiзoваний МГБ нa
мiсцi  кoлишньoгo г iтлepiвськoгo кoнцeнтpaцiйнoгo тaбo.
py Ayшвiu. Bиpiшaльним y йoгo лiквiдaцi i  ( l7.04. l946)
став нe бpaк в'язнiв '  l{авпaкI, l  вoни пpибylaлИ' a пpoeкт
ствoPе}Il|я на йoгo теpитopii tvtyзеЮ.tvtаpтиpoЛoгa (в'яз.
нiв i пеpсoнал тaбopy в oсвснцiмi бyлo пepеведенo дo
ЦTП в Явoх<нo). Cхoх<а дoля спiткалa i тaбip Мaй,ц.анек,
щo iснyвaв y l944-l946 pp- To,цi, кoли в flвoх<нo гиHyли
вiд гoлoдy тa тopтyp пepшi B'язнi,  Ceйм ПHP yxвалиB
зaкoн (2.07.|947) <Пpo yвiннeння мyчеництBa Пoль.
сЬкoгo Hаpoлу тa iнших наpoлiв y oсвеlrшiмi, (Dz. U. R. P.
Nг 52, poz.265). Iдeнтиннy yхвaЛy бyлo пpийнятo Щoдo
тaбopy Майданек.

Bибip Явoжнo Bиз}Iачилo бeзпoсepеднс сyсiдствo
з oсвенцiмoм - пiд Чaс oпepaцiТ <Biслa> гoлoвl{им poз.
пoдiльним i кoнтpoльним пyl{ктoпt дeпopтoванoгo yкpaiн-
сЬкoгo нaселeння. Чepез oсвенцiм, незBa)кaюЧи tIа тe,
щo вiн знaхoдиBся в стopoнi вiд гoлoвнoгo шляхy зi
схoдy на зaxiд. i  пiвнiч, йшли малo нe всi тpанспopти,
спoчaткy навiть тi ,  щo везЛи yкpaiнцiв з Люблiнськoгo
вo€вoдства в oльштинське. Цe чинилoся нepeз нaявнiсть
збyдoваних B пepioд вiйни залiзниЧl{их г iлoк, де бyли
вiдпoвiднi ytYloви ,п.ля пpийoмy i дoтpимaння сyвopoгo
кo}lтpoлЮ oд}Ioчaснo за кiлькoмa тpаl{спopтaми. B oсвен.
цiмi кepiвники вiйськoвих пiдpoздiлiв, кoтpi кot{вoювaЛи
пepeселе}lцiв, вiдкpивaли запeчатaнi кoнвеpти iз зaшиф.
poЕaни!.|и t lазвaми gтанцiй пpизначeння. 3гiднo 3 тa €M.
нoю iнстpyкцi €ю Гeншrта6y BП, мeшканцi oднoгo сeла,
зaвантa)кенi в кiлькox сyсiлнix тpанспopтiв, y oсвенЦiмi
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poз.Цiлялися i скepoвyвaлися дo мiсцевoстей, Biддeле}tих
oдна вiд oднoi на сoтI{i Kiлoметpiв, poзлyчaлися неРjдкo
Ilа3{lвжди.

Tyт такoя<, пiд виглядoм сaнiтаpнoгo кo}tтpoлю'
спецiальнa слiдча гpyпа МГБ ще pаз пеpевipялa тoтoж.
нiсть oсoби пеpеселeнцiв (пepший pа3 це чиl{илoся llа
.стaнцiях зaвaнтa)кeння), пiддаЮчи кoх(нoгo кopoткoмy
бpyтальнoмy лoпитoвi. Ресстpи тpaнспopтiв, якi збepi-
гaютЬся в I-[ентpалЬ}loмy Biйськoвoмy Apxiвi, дo3вo.
ляЮтЬ ст-Bеpд)кyвaти, щo з кoжнoгo тpaнспopтy знiмали
тa зaсиЛаЛи дo тaбopy вiд кiлькoх дo кiльканадцяти
oсiб. 3a oцiнкaми, дo l0 вiдсoткiв в'язнiв Явoхсно бyлo
заа-pеlltтoBaнo в oсвенцiмi.

Koгo yв'язнюBaли в Явo>кнo? oлpазy тpeбa застepег-
ти: в Явoжнo нe yв'язнюBaли членiв oУH та УПA, пoлo-
нeних пiд чaс oпeраuii <<Biсла>. 3гiднo 3 ДШpеKтиBoю
шефа,[l,еllapтаI'{eнтy Юpидкчнoi Cлyл<би Мiнiстеpства
oбopoни пoлкoвникa Гoльдеpa вiд 19 тpавня |947 p.", ix
сyдl{ли пoлЬoBt,lм сyдo!д oпеpативнoi Гpyпи <Biсла>,
а вiд сеpпня |947 p._ вiйськoвими oKpyжtlими сyдaми
в Kpaкoвi,  Pяrшевi 'тa Люблiнi .  B l947- l948 pp. ними
Bи}lесeнo смеpтнi Bиpoки 475 yкpаiнцяM. J

Hа пepшoмy етaпi oпеpaui i  <<Biслa> iснував лишe
,oдин кpитеpiй - пiдoзpa l]po спpияння УПA. Хрoнoлo-
гiчнo акцiя нe poзпoЧaлася вiйськoвими дiями, спpя}ro.
Baними пpoти пiдпiлля, a такo)t( не виселеl{ням цивiльнo-
гo нaсеЛеtIня. Iй пеpелуBaЛи, звич.айнo. за к. iлькa. днiв,
аpешти в сеpe.цoвицl l  yкpаlHсЬкol l t lтеЛlгеt|цl l  та l t lших
oсiб, iмена кoтpих бyли зазнaчeнi в пoпepeД.ньo пi.u,-
гoтoвaних пpoскpипЦiйних списках. Пiзнiше, yл<е в хo.п. i
oпepаui i  (B>), 3 yваги нa швидкi тeг{пи висeлення тa
пoспiх,- аpeшти пpoBoдt. lлися тaкoж нa збipниx пyнк.
Taх' де здiйснювaлaся пoпеpе.Ц.HЯ C€u'l €KЦiя, ствepДжyвa-
лaся oсoбa, складaлися списки пеpесеЛe}Iцiв, визнaнався
стyпiнь лoяльнoстi усiх poдин за кaтегopiями A, B чи C
(нелoяльнi.нeбезпeч.нi,  запiдoзpeнi, лoяльнi). Пoвтopнa
селекцlя тa нaстyпнl apешти tt{али мlсце' як yх(e зазнa.
ЧaЛoся, в oсвснцiмi.

3i  свiДчень кoлишнiх в'язнiв Явoжнo' а такoж зi
збеpежених вiйськoвих дoкyментiв в}tпливa € ,  щo y всix
вltпадKах заapештoванi спpямoByBaлися в .poзпopя.
дженttя пoвiтoвих yпpaвлiнь Гpoмaлськoi Безпеки, де на
пpoтязi l_2 тих<нiв ix пiддавали над3вичайнo бpутaль.
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Бiльшiсть 3.пoмi)t{ кiЛЬкадесят oсiб, кo1pi ПoТp?П}la1H
в <пастl(y>' opганiзoванy нa теpl lтopi i  плe6aнi i  i  цepкqи
св. Hopбеpта по вyл. Biслянiй, a.такo)t( в oднoмy 3 пpЦ-
ватtIиx бyлинкiв пo вyл. Cиpoкoмлi, не3Bа}каЮчи }Ia
вiдсyтнiсть буль-якцх дoкaзiв спiвпpац! 1- пiдпiл,rям,
пiс,тя кi ,tькаденIloгo слiдства y в'язницi Мoнтeлюпiх,
вивезе}lo лo табopy. Паpафiя,rьнoгo свяlценикa o| дp.
Стефaна Гpаба пеpеданo HKBс'  a пiзнiulе, pазoм з гpy-
пoю Гpекo-КaТol ' lИЦЬКИх свящеltикiв з ПеpемИшЛя; l lе.
пopToванo лo Cибipy.

Пеpший тpанспopт iз 280 в'язнiв пpибув дo яBo>r(}to
5 тpaвня |947 p. iз Cянoка. Укpаiнuiв-пpиBе3ли B-тoвap-
ниx вагol{ах на залiзн}lЧнy станцiю Щакoва. 3i  Щакoви
дo явo)кнo iх вели пiu:ки, гI iд пoси, leнoю oхopoнoю
вoякiв з i  збpoсю напoгoтoвi .  Пo лopoзi  в 'язнiв били,
засToсoвyвa, lи ПсихoлoгlЧ}loгo тl{скy' пoгpo)l(yЮчи за.
гаЛЬнoЮ poзпpавolo. Пoшиpeння iнфopмaui i  пpo тe'  Щo
нiбитo дo тaбopy ведyтЬ бaндеpiвцiв, винних у вбивствi
ген. Kа po,rя Cвеpневськoгo, свiдомo п poвoкуBаJlo вopo>кi
вистуПи t l , l lсцевoГo }IасеЛенl lя (3акидyBаII}Iя кaгvI lнняl\4 '
пЛЮваII lIя в об,rиuня).

3 вiдttaйдеttих tцoмiсячttиx pапopтiв кoмеt lдатуpи
тaбopy випЛивас, Щo в тpавнi |947 p. дo Явo)кt lа пpибулo
8l7 oсiб чoлoвiчoi  статi  та l30 >кiнoк, в неpвнi,  в iдпoвiд.
нo,- l093 (257) '  липнi -  7 l  l  (265), сepпнi _ l39 (60) '
вepесtt i  -  l63 (73) '  жoвтнi -  4 l  ( l7) '  листoпадi -
l6 (8),  гpулrr i  -  9 (2).  oстанtt iх в 'язнiв пpиBе3енo дo
Явoжнa в сiчнi 1948 p.- 8 ( l  ) та J lютolиy - 6 (6) .  Тoдi >к
po3пoЧаl.Ioся звiльнeння з тaбopy. Haйдoвше, ах( Дo
Лютoгo l949 p. пеpебyвали y тaбopi свяЩеники. У тpaвнi
l948 p. дo ЯBo)кl la булo пpивезенo l  l2 yпiвшiв, Пol 'IoHe.
t lих в ЧеxoCl ' loBаЧЧИHi, a пiзнiшс депopтoвaних дo ПoJ'IЬ-
щi. Iх }ТpиМ}BаЛи в iзoльoвaнiй вiд pешти в'язнiв части-
нi табopy, a Чеpе3 два днi вис,гIаd' lи дo в'я3ниць Kpакoва
та Ряl lева.

Taбip у Явoжнi функuioнувaв' спиpаЮЧисЬ на pаД.яH-
ськi тa нiпtецькi зpазки. Безпoсеpеднiй наг,rяд над тaбo.
pами здiйснюваB .[I .епаpтамент в'язниць i  тaбopiв мГБ.
Aналoгoм .Ц.епаpтамеHтy нa piвнi вoсвoдсЬкoгo yпpaв-
лirrня ГБ в Kpакoвi був вiддi, ' l  в 'язниць i  табopiв (кеpy-
Bав ниги у |947 -|949 pp. пop. Якуб [.аммеpшмiлт) .

Пеpшим кoмеIlдal lтoм табopу в Явoжнo бyв пopунt lик
Bo. loдипlиp Cтанiшевський, заapештoваний y х<oвтнi

нoмy слiдствy. пo зaкiнченнi слiдства oёoбн, lдoдo якt{х.iснyвaли нaймeншi пiдoзpи пpo спiвпpацЮ 3 УПA чи
пp t{ I{але)кI{ iсть дo ци вiл ьнoi сiтки oУH, сI1 p я N{oвyвaл нся
.дo вiйськoвt{x oкpyх(них сy,Цiв. Pешта 3ааpeштoвaних'
нeзвa)I(aючи нa те' щo закиl{yтi Тм oбвинyвaченtlя l{е
6yлн дoведенi, засилaЛися дo кoнuтaбopy в Явoжнo.

B хoдi oпеpaцii <Biсла>, внaслiдoк безпiдстaвних
звl, lнyBaчень' числeнниx дoнoсiв, дo табopy пoтpапилa

oднaк нaйбiльшy гpyпy в'язнiв стaнoвиЛи yкpаiнськi
C € l .IЯHИ. Hа пiдстaвi з iбpаниx нa сЬoгoднi матepiалiв
мo)кнa стBеpдх(yвaти, щo 3 пoнaд 70 /o мiсшевoстeй,
нaселених yкpаiнцями дo l947 p. l  в явoх{нo пеpебyвалa
пpинаймнi oдна oсoба. Бyли такoх( сeЛа, звiдки, зг iднo
з пpиtlципoм кoлeктивнoТ вiдпoвiдaЛЬнoстi,  зaсилaЛися

Тpетю гpyпy в'язнiв Явoжнo складaли oсoби, 3а.
тpиманi аpмiею чи opганaми безпеки пpи спpoбi пoвеp.
llyтl,lся iз заxiдних 3еIиелЬ дo piднoi стopot{и пo зa-
Лишенe майнo, кoтpe бiльшiсть yкpaiнськиx poдин не
зrvtoгЛa забpaти з yвaги нa кopoткий час виселеI{ня
(2-3 гoлини) та нeстачy тpaнспopтt{их засoбiв. f lo
1aбopy Тх скеpoвyвaЛИ нa пiдставi нaкaзy кoмaндyюЧoгo
oпеpaтивнoю Гpyпoю <<Biсла>> бpиг. геt lеpaла Ciефaнa
Мoссopа N9 00l0 вiд l6 ЛипI{я |947 p. (лив. д96у'енти) '

Hайменшy гpyпy в'язнiв утвopЮвaЛи укpaiнцi ,  за-
apeштoванi в Kpaкoвi, y зв'я3кy з пiдoзpoю, щo в цЬorиy
мiстi  знaxoдитЬся гoлoвний кеpiвний oсеpeдoк oУH.



8l

t

EO €веен МlСИЛО Жеpтви Явoжнo

yкpa lнцlв.
B хoдi пiдгoтoвки дo yв'яз}IеHня в Явoх(нi укpаТнцiв,

пoBHoю мipoю бyлo. викopистаHo 3а пpизHaченнЪй тaбipнi
oб' €кти' зoстaвJlенi нiмцями B мaйkе недoтopкaнoмy
стaнi. Cистема oxopot{и табopy сKЛадaлaся з кiлькaнa-
дцятп стopoжoвих Bе)l(' oснaщених кyлеL,lетами тa pеф-
лектopaп{I, l ,  i  пoдвiйнoгo пaсIиa дpoтiв, пiдiмкнениi io
стpyмy висoкoi нaпpyги. Щoб вiдгopoдити табip вiа
п-poклaдeн-oi нa вiдстaнi бл. 200 м гoлoвнoi лЬpoги
Kpакiв_Kатoвiце, нa йoгo пiвнiчнiй стopoнi бyлo звеле-
нo цeгляtll{й мyp зaввишки 3 м.

бyлo вивезенo дo_ГдaнсЬкoгo Bo€вoдствa для poбoти на
oсyшeннi l lизиH. Pеrшта в'язнiв бyлa зaйнятa Bиснaжл}, l-
вим l{ для opганiзмy, .цoвгoтp}rвaлими фiзинними Bп pа вa-
ti[и; дo ннх пiд бyДь-яким tlpивoдoм зaстoсoByвaлacя
po3лoга сl{стема пoкаpанЬ.

У пoвiдoмлeнняx кoлишtтix в'я3нiв пеpеBax(аютЬ двa
eЛeп{еllти: спoгади пpo пoбиття i пpo гoлoд. Усix в'язнiв
пiддaва.шr чисЛеtll{tlм бpщальним дoпитам. Пoшиpени-

ми бyли тopтypи електpичним стрyn,loм' людeй на кiлькa.
нaдцять лнiЬ запpoтopювaлrr д.o бетoнниx бyнкеpiв,
зaпoвнeниx вoдoю i т. п. oсoбливo бpyтaльнoю фopмoю
кoлeктив}|oi eкзекушii флo пpoведення т. 3в. <yкpаТн.
сЬкllх пpoЦeсiй>, щo яB,Iяли сoбoю пpoцlтo_вхyвaння
в'язнiв тioмiж дBoмa шеpегail{и вoякЬ табipнoi стopoжi
тa кaпo, пpи чoмy нещaсних били лepев'яними пaлиця.
ми. 3 пoвiдoмЛе}IЬ в'я3нiв Bипливa € ,  щo такe малo мiсце
пpинaймнi двiчi ,-  Щopaз y лнi нaйпoпyляpнiшиx yцрa.
iriських цеpкoвних свят. HaпpИw|al. |2 лl,tлня |947 p.,
y деttЬ святt1х Петpа та Пaвла (y юлiанськolvу кaЛeн-
irapi 29 липня), бyлo пoбитo такиtvt спoсoбoп{ кiлькaдe.
сят oсiб.

кiлька десяткiв oсiб бyлo переведeнo в poзПopядх(е}|ня
вiйськoвих oкpyж}tих сy.Цiв ,шля пoкapання в'язниЦею,
майже виключio зa пoётaчання УПA-iх<ею та oдягott{.
У oднoмy випaДкУ BoC y Kpакoвi зaсyдив свяutеникa
oлeксан.Цpа KoлянкoвсЬкoгo на l5 poкiв в'язницi зa нa.
дaння дyxoвниx пoслyг пapтизaнaм (вiн пoмep 1953 p.

дoxapчyBанням, пoб}tттям пiд чaс слiдствa та пoшиpе}t.
ням iнфекuiйниx заxвopюваHЬ, y табopi пoмеpлo бл.
200 в'язнiв

Iнспектop в'я3ницЬ i  епiдемioлoг BУГБ y Kракoвi
пopyЧниK дp. Якoбi y спeЦiальнoгr,ty paпopтi,  oпpаЦьoва.
l{oмy дЛя МГБ (див. дoдaToк J.(b 2), вiд l8 листoпaдa
|947 p.зpoстаЮчy сеpед в'язнiв смеpтнiсть пoяснюBaB
тиtvl '  щo yкpalнцl <<oкpl l l , t  oтримaння нop[4aлЬI{oгo хapчy.
Baння, пёpёлбаненoгo нopмai l{и !.епapтaментy B'язниЦь
i Taбopiв, тoбтo 2400 кaлopiй,_ нeoднopазoвo' щo
такo)к пiдтвеpлхtyеться свiдкaми, iдять сиpy llемитy
кapтoплю' бypяки, t{opквy' дoстyп дo кoтpиx oтpt{llДyютЬ
пpи poзвантaженнi вaгoнiв>. oстатoчний списot< пpiз-
вйш yсiх oсiб, зaмopдoвaних в явoх(tlo, мoжнa бy.Цe
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скласти лt,lше пiсля oпpиЛюдне}lttЯ дoкyNrентiв табopy,
кoтpi збеpiгaються в тзв. <Бюpo с> I-[ентpaльн6io
Apxiвy IvlBс.

Тiла пoмеpлиx в'язнiв хoвали y лiс i  непoдалiк, на

oкpiм пpiзвища B'я3l{я, нoi l{еp, якнй склaдався з великoТ
лiтepи, pимськoi ни аpабськoi цифP, lцo lvtoглo oзначати
на3вy сeктopa та нoмеp pядy i  мoгили. Тaк, на пiдстaвi

A х lХ- l4.
Табipний цвиHтаp бyлo вiднaйденo в листoпадi

]9!9p.пiд час poбoти нaд телевiз iйнoю пpoгpаIt,toЮ пpo
ЦТП Явoжнo. Хoча й спyстoшений, пopoслий сopoiа.
лiтнiм лiсoм' вiн iснyс. oпpилю.Цнення тaбipнoгo pе €стpy
дастЬ мo>кливiсть рoдинам заМopдoваlJих в 'язнiв з пев.
нlстю встанoвити tv l lсцe lх спoчинкy, ПPo щo вoнlr без.
pезyлЬтaтнo пpoсятЬ багатo poкiв. Теpитopiя, де 3нахo.
дяться мoгиЛи в'язнiв, належитЬ нaдлiсt lиttтвoвi в Явo>к-
нo. Boнa не oбгopo.п.жена i  не пoзHачена. Hемaс такoх{
хpеста.

Укpaiнui-в'язнi Явoжна, кoтpi мaли l l , tyжl l iсть uepез
багатo poкiв згадати пpo вiдшкoдyвання iм втpаче}loгo
здopoв'я, Чи пpo заpaхуваIrttя iм насy пpаui в табipних
мaйстеpнях чи кoпaЛьнях y стpoк poбoти в ПHP, нс-
змiннo дoвiдy1916gя (м. iн. такoж i вiд Генеpальнoi
ПpoкypатyPи), щo тaкoгo табopy в Hаpoлнiй Пoльщi
нiкoли не бyлo.

Гpgdень I989 p.

пPиfvt lTКИ:
'  [.[ентpал ьни й аpхiв l-[ентpальнoгo l(oм iтетy Пo.r ьськoi oб.сдlrа -

нoi Poбiтничoi паpтi i . -  235/v-3'  аpк. l6.-  Пpoтoкoл Nl 3 засiдaн.
l tя Пoлiтичнoгo Бюpo цK ПпP 29.I lI .I947 p.

2 l -[eнтpaльнtrй 
.  
Biйськoвий Apxiв.- Геirеpальний Штaб BП.-

lv.  l  l l '  т .  6 l5, аpк. l  l ;  пopiвн.: l -[еttтpa" ' lьший Biйськoвнй Apхiв.--

Жеpтви Явoжнo

Biйськoвнй Cyл oпepативнoi Гpyпи <Biсла>._ 3252/3/54.- Pесcrp
виpo.кiв Nэ 2.

" Apхiв Hoвнх Aктiв.- Цнвiльна Канuеляpiя Пpези;tентa ПP i
Канuеляpiя ,f lepжaвнoi Pади, Юpидичне Бюpo, Biддiл Пoмилyвань.-
294' l- l53.- Cпpави пolt{илувaнь oсiб, засyлжeниx дo сIlrеpтнoi каpи
Pайoнннми Biйськoвими Cyлами.

дoкyrvlЕHти пPo кoHцTAБIP яBoЖHo

tв I. 1947, лuneflb 16._ IIaкaз tф 0010 KoлlанОgaatшя onеpa-
тuвtloi Г pgnu сt Biслa>.

Таемнo
Шиpяться випaдки' кoли oкpемi oсoби i  yкpaiнськi  та

змiшанi poдин}r, виселенi в хoдi дiялЬHoстi  oГ <Biсла>, пo.
веpтaютЬся самoчинlto дo свoiх пoпеpe.Цнiх мiсuь пpoживаt l t|я,
t loясt|юЮчи це тoлoвнo бaжанням зiбpати збiж>кя.

Тoлеpантне ставленнi дo цl lх вчинкiв ствopю €  в даний
Dloмент yгvloви для opгaнiзaui i  yкpаit|цями poзвiлки, в iднoвлен-
ня с iтки зB'язкy'  навiть фopмyвaння нoвих банд.

У зв'язкy з цим rrакaзyю:
t.  Bсi  в iйськoвi пiлpoзлiЛи тa пoсти Мo та oPМo зoбo-

B'я3aти пoстiйнoтa пиЛЬtIo вияBляти та 3aтpимyвати BисеЛених
oсiб, кoтpi Hе3акoн}to пoBеpнyЛися.

2'  Усiх висeЛеHих укpаТнuiв '  кoтpi незакoHнo пoвеpl{yЛися,
аpеll lтoвyвати i пеpелaвати пoстаlrl та Упpавлiнням Гpoмaл..
ськoi Безпеки.

3. Упpaвлiнням Безпеки - зг iднo з oтpиtvtанoЮ iнстpyк-
цi €Ю - скеpoByвaти цих oсiб лo табopу пpаui в Явoжнo.

Кoмhнлyюний oГ <Biсла>
Мoссop

бpиг. гeнepaл

Hачaльник шта6y oГ
<Biслa>

пплк. Кoссoвський

Koniя, лaLuuнonuc.

*
с

3-к к.гo oГ <Biсла>
в спpавaх безпеки
плк. Kopниl lський

3.к к.гo oГ <Biслa>
в спp. пoл.

пплк. Ciдзiнський.

2 t. tsь

ЦeнтpaльнuЙ BiЙcькoвuЙ Apхiв,_ ГeнеpальнuЙ
IIlтаб BП.- IV, l I I ' .т. 5I3, apк. 68E.
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tf9 2. 1947, лuctonаit IE, fвo*tto._ Pвtlopt ituturctopa в'лo-

'tllць 
Ta еnilеrtoлoеа BaОhg 3Оopoв,я Iolloaнoеo Уnpаoлitltся

Г poнвdcьroi Бeзneкu g Кparoвi tюpgltш.ra Оorтopа Бpoнiслм
i',мi npo &o'|тpoль зa caнiтapнu.tl cTа|u,* Itенtpaлыюеo TЙo.
pc IIpацi в fвшнi.

oстаннi випадки Чеpевнoгo тифy, пpo кoтPi пoвiдoмленo
кepiвниuтвy Biллiлy 3лopoв'я МГБ y Bаpшавi, i кoтpi запiдoз.
pенo сеpел yкpаiнськoгo нaсеЛeння, яке пеpебyвaе в тyт[еtu.
ньoму! Tабopi Пpаui, на щaстя, зa Bинятl(ol{ 2.х випадкiв,
пiдтвеpлжених сеpoлoгiuнo та клiшiчнo, виявилися ltlлyt|кoвo.
кишеч}lим1,| poзЛа.цaми (сеpoлoгiннi дoслiдження даЛ}r вiд' € i{.
ний pезyльтaт i  влpyге).

/ioс.' l iлженi lra мiсцi в табopi yмoви пepебyвaння в'язнiв
uУПA> 3алишаloтЬ бa>кати кpaщoгo, дo тoгo ж пptl низькifi
кy,rьтypi пoбутy тa спoсoбy )t(иття циx в'язнiв (вoни е вllKпюч.
нЬ 

" 'язн" 'n 
<УПA>) мoгли б зва)каючи на бpaк бiлизнн,

взyття i навiть ollягy, пoсднаний з вpoд)t(еl{иtrl нехлюйствoм,
спpичинити вибyх piзнoгo poдy епiдемiчних хвopoб.

'CпoстеpеженHя нa мiсцi змiцниЛи rvto € пеpекottаll}lя' l l lo

yкpаiнui сiiдoмo сaбoтyють poзпopяд)кення кepiвннuтва табo.

Ьy' вiдданi 3 tvtетoю пi.u.тpимaння йoгo нa вiдпoвiднoмy санiтаp.
нoмy piвнi' }|астyпниM чи}|otr!: oкpiм oтpимання tlopмалЬ}|oгo
*upuyЬ"""я, пеpе.п.бaненoгo tlopмaми .Ц.еп [аpтаментy| B'яз.

н [ишь] i Тaбopiв, тoбтo 2400 кaлopiй,_ tlеoд}ropазoвo' щo
такo)l( 'пiдтвеpлжусться свiдкаtltи, в'язнi iдять сиpу }lемитy
кapтoпЛю, бypяки, мopквy' дoстyп дo кoтPих oтpимyютЬ пpи
poiвaн'аженнi вaгoнiв. Пiдтвеpдилoся' щo в'язнi чистять
rt{искl,l та Лoжкll бpyлним пiскoм. Biдпoвiднo дo статyтy

ЦTП бiля кoжtloгo баpaку знaхoдитЬся бoчкa з пpoтипo)кe)к-
нoю вoдoю. 3poзyмiлo, щo ця вoдa непpидатнa для пttття' алe
l{е3Bах(aючи ]ra кaтегopиннy зaбopoнy кеpiвништва тaбopy
в'язнi.yкpaiнui *, кoтpi маютЬ зIvloгy oтpимyвaти llpидaтнy

дo вжнткy вoдy y бyль.якiй кiлькoстi, з вpoдх(енoгo лiнивствa
неpiлкo кoристyються t|епpидaтнoю Boдoю, щo пoхo.п.итЬ з бoчoк
пpoтипo)ке)кttoгo пpизнaчення.

Як oдин зi спpиятливиx чиннl{l(iв виникнення епiдемii
тифy, мoх<на пiдкpеслити факт недoпoставки кepiвништвoм
тайpy, Bсyпеpеч нaкaзoвi слiдчoi гpyпи МГБ, .тyаЛет}|oгo
пaпеPy, щo пPи ttи3Ькoмy стaнi кyльтуpи тa недoтpиманнi
засa.ц гiгiснн (миття pук) мoже сIlpllчи}rити сIlaЛах чеpеBl{oгo

* B opигiналi дoкyменту всyпepeч пpавиЛаr' пG1ЬсЬкoгo пpавoписy
стнoнiмiв, слoвo <yкpaiнцi> написане 3 маЛot лlтеpи.

пpo кoнuтабiр Явoлrнo

тнфy, тим бiльше, щo oднi й тi ж лloди poзtloсять iжу пo
пpимiщeннях i, напевне' нe миютЬ пеpе.п. iх<ею pyк. Баpаки
<УпA) дещo tlеpеI{асе.llенi, oкpiм тoгo вiлuyвaеться бpак сoлo.
ми. Як я yжe 3гадyBaв, yкpаiнцi в бiльшoстi випадкiв пoзбавле.
нi бiлизни й oдягy, шo poбить немo)t(Лt.tвиIr' щoденне мl{ття,
ix oдяг 3}|aхoдиться y такoмy пoгaненЬкoмy.станi, щo вollи t.tе
tшo)t(yтЬ 3ал}ll l lити бapакy. Hезважаючи t|а Bсе Цe, piвeнь
вoшивoстi нeзначний (пpoби, взятi в кoж}roмy баpацi, дали
негaтивний pезyльтат)' лише ствepд}(енo наявнiсть бджiл
та гнiздoвиЩ блoщи.ць.

Шпитaль ЦТП Явoжнo не мo)t(е спpaвитися зi свoiми
oбoв'язками вiд надмipy захвopюBанЬ ((УпA>) шлyl{кoвo.
кишечними poзЛaда}t l l '  в iн не ма €  для цьoгo нiяких зaсoбiв
дoпoмoги, кoтpi б теpмiнoвo клaсифiкyвали цi випaдки. Лiкаpi
пpи Bстaнoвленнi дiагнoзy кopистyютЬся слyxaBкolo' теpмoмет-
poil l та пpo!!ацyвaнням сeлезiнкll; лиll. lе сьoгoднi, тб. l8.l l.
Il9] 47' Biл [лiлl 3лoрoв'я BУГБ в Kpакoвi пoстaвиB мiкpoскoп
Цейса. Пpи нaявнoстi внyтpiшньoгo вiддiлення зi спiльним
кllo3етoм для всix хвopих' ви}rикла пoтpебa дoбyдoви oдtlo-
кабiнкoвoгo кЛo3етy для хвopllx шЛункoвo-киtlJеЧними po3.
лaдaп{и. У вiшiiленнi iнфeкuiйних 3аxBopюBань неoбxi.Цне пepе.
oблa.цнання кЛoзетy oкpеlt{o для чoлoвii<iв| а oкремo для х<iнoк.
Пiлтвep,ЦилoCя, щo хвopi беpyть сoЛoмy з сiнникiв, в)t{иваюч}i
l l 3aмlсть тyaЛетнoгo пaпepy.

ПiдсyмoвyюЧи Bищескa3aне, стBеpджyю:
l) B даний Morvreнт нема €  мoBи пpo епiДемiю ЧеpевнoГo

тифy в ЦTП, натoмiсть е к iлькaнадцять випaдкiв ( l4) <Еntегo.
сol i t is>, спричl l t{еl{иx Bка3aHиM y встyпi .

2| Абtt налaгoдитtl poбoтy в шпиталi ЦTП в тoмy, щo
стoсy €ться дiагtloстикн, неoбхiднo абo ствopнтн лабopaтopiю
нa мiсцi, aбo ж дo3BoЛитl{ на.цсилaти дiaгHoстичHий мaтеpiал
дo Катoвiц чи дo Кpaкoвa.

3) Heoбхiднo негайнo забезпечити ЦTП в Явox<нo вiд.
пoвiднoю кiлькiстю мила, бo дoтепеpiшня нopма неДoстатllяt
a,тaкo)l( вiдпoвiднoю кiлькiстю бiлизни, вбpaння i взyття.
Бpак цнx pеней з певнiстю пpиведе дo лепeневих зaхвopю-
ваl{ь, щo пoстaвитЬ пеpе.u. лiнницею нездiйсненI{е 3aвдаI{t{я.
}Ia теpитopiТ Пiлтaбopy Хpyсти знaxoдитЬся кoлo 500 дiтей
в'язнiв, сеpeд Hнх спoстеpе)кенo 4 випадки скaPлатиt|ll, в цTп
такoж i y 2-х стapших oсiб. Bсix 3апoбi)t(них засoбiв y)l{итo.

B хoдi санiтаp-нoгo кoнтpoЛto мнoю пoмiченi настyпнi не.
дoлiки в poбoтi yПoвнoBаженогo лiкаpя: епiдемioлoгiннi кapти
ведyтЬся недбадo, бРакуе наглядy над сyкупнiстю санiтаpних

r2
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заxoдiв, як пoясttЮ€ лiкap чеpез вiлсyтнiсть квалiфiкoванoгo
мoЛoдll loгo пеpсotlаЛy i немoжливiсть за всiм yслiлкyвaти.
У санiтapa Хeлмецькoгo кoнстaтую недбaлiсть i uiлкoвитy
вiдсyтнiсть l lагЛядy 3a дopyчeнoю йoмy дiлянкoю poбoти
в лiчницi.

Pекoмендoванo yпoBнoвa)кенoмy лiкapевi:
l .  oглянyти 'пеpboнал, 3айнятий нa кyхнi тa B кPaмницяx

дЛя Po3нoсy пoкyпoк.
2. 3ахлopyвaти Boдy в 6асейнi тa пp6типoжiжних 6oчкаx,

пoмiстившй 
.Ёiдпoвiднi j 

зaстеpеженн.я Ha ' ' тol'{lтвй* . мiсцях.
3. Hе лonyскат}l xвopиx лo poбOти i пpймyсoЬo,пpипpo.

вAджyвати iх лo лiкapя (oсoби з пiдвищенoю тeмпеpaтypoю).
4. Щoденнo лезiнфiкyвати вбиpaльнi.
5. Утpимyвати чистими нiuнi в iлpа та лезинфiкyвати iх.
6. 3мiнити спoсiб tr,tиття пoсyдy тa poзнoсy iжi.
7. Hегайнo 3aстoсoвyBaти лiетy дo хвoPих 3i ш,ryнкoвими

р03Лaдaмtl .
8. Cклaсти списoк yсiх в 'язнiв, кoтpi пеpенесли неpeвний

тиф, з метoЮ виявЛеt|ня нoсi iв збyлника.
9. 3aбезпечити кoжеtt бapaк сувopo кoнтpoлЬoванolo пит.

}loю Boдoю.
l0. Haказати баpaкoвим }taгЛядачаil| сyвopo дoтpимyвати-

ся 3aсад г lг l €ни.

Pекoмендoванo начaлЬникoвi ЦTП:
Пoкаpaти виtI} lиx y занeдбаннi пpaui,  а сaме:

Упoвнoвах<енoгo лiкаpя сyвopolo дoгaнoЮ, санiтapa Хелмець.
кoгo 3-денни},r аpецlтoм, a 3.х в'язнiв' кoтpi пpацюють y u!пи.
тaлi _ 7.денниtr l  аpештoм.

Ha uьoмy пpoтoкoл закiнченo i  п iдписанo.

Упoвнoважений лiкap ЦTП Hачальник ЦTП
лp. Мiклaшевський М. м.p Kвяткoвський
Iнспeктop в'я3l{ицЬ i епiдeмioлoг BУГБ в Kpакoвi

д.p Якoбi Бpoнiслав пop..лiк.

. fulupoctloв TPУхAH
Aкцlя сBlCЛAr

Панyе зaгaлЬ}tе пеpекoнанI{я, щo пpининoю акцiТ
<Biсла> (dалi <B>), пiд час якoi вiлбyлoся I{aсилЬне
пеpeсeлеI{l lя yкpаТнцiв 3aкеpзoння нa 3aхiднi тa Пiвнiч-

нoгo пpава депopтaцiю yкpаiнськoгo Haселення з йoгo
пpадiдiвськиx зеMeлЬ, пoЛЬсЬкa Bлaдa стBopилa теopiю,
3a якoю, бyuiмтo, без висeлення цивiльl{oгo нaселення
нeшto)|(ливa бyла лiквiдацiя УПA.

I-[e, всyпеpeч здopoвol,ty глyзДoвi, пoширюваt{e твеp-,
дження невaх(кo спpoстyвaти, з iставиBши кiлькa цифp.
Чrсельнiсть збpoйниx вiддiлiв УПA нa пoчaткy l947.Ь.
не пepeвищaлa 2 тисяч чoлoвiк. Cилaм 20 yпiвських

виснoвкy, щo пpl, l  тaкiй кiлькiснiй i  тexнiчнiй пеpeвазi
It,to)к}tа бyлo злiквiдyвати УПA, не BдaюЧися дo негyмaI{.
нoгo пеpеселеHня.

Biстка пpo сIvrepтЬ пoпyляpнoгo геt{epалa, в тoй нaс
кoли вiйськoвий opган <Polskа zbrojna> пoстiйнo писaB
rr.po. пеpеIvtoжнi акцii BП (Пoльськoгo Biйска) пpoти
УПA' шoкyвaла l.le тiльки кoмyнiстiв, a й пpeДстaвriикiв
BаpшаBськaгo ypя.цy. Цi oстаннi, заскoченi yкpaiнським
yспlхoм' якиг{ нlкoЛи l{е tt{oгЛo пoхваЛитися пoлЬсЬке
пpoтикoMyнiстичнe пi.п.пiлля, poзпyстили чyткy' бyutмтo
Cвеpневськoгo' ll lиpoгo пoЛЬсЬкoгo пaтpioта, який не пo-
гoд>кУвa 6ся з 

. 
i.l oлiти кoю Беpyтa, ьбtlлtц сa мi кoм yн iсти.

3 таким пoгЛядoм Мo)кнa зyстpiтися в Пoльщi пo сьoгoд.
нiшнi* ,Д, €HЬ. ;:

Безпepеннo, пoльськi вiйськoвi кoла в)кe вiддавна
пpaгнyли в3ят}l peвaнш зa невд.ачi BП y бopoтьбi з УПA,

opuеiнaл, лaшuнonuс.
,[I,epжaвнuЙ Аpхiв g Kpакoвi._ BoeвoОcьке Уnpaв-
лiння Гpolladськoi Бeзnекu._ I I._нn.

Mатеpiaлu та dorcцмeнтu npo aкцiю <'Biслa> тa
nepе6цвaння укpaiнцiв у кoнцтa6opi Явbаcнo булu
niОеoтoвaнi e веeнoлl Miсuлo,ca у лucтonлdi еpgdi
1989 poку Оля noльcькuх napлaяеflтаpiв. Ilw-
KgюTbся зa зеodoю aвTopa. :
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a oсoблиBиtvt бажaнням вiдпЛaти 3апаЛaли.пiсля кoмпpo.
метацi i  з ге}|еpалoМ' якoгvry не 3yMiли зaпеBнити tIале)к.
Hoi oxopoни й безвiдпoвiдaлЬнo BистаBили йoгo в за-
гpoженotuy тepeнi пiд yпiвськi кyлi.  Biйськoвi ввaх(аЛи,
йo найкpашe pеабiлiТyюTь себe шBидкoю лiквiдацiею
УпA, пpичoп{y з зaдoвoленняМ пpийняли диpективy
ypядy t lpo Bиселення yкpаТнцiв, ввa>каючи, щo oчl{щен.
Hя тepитopiТ вiйськoвих дiй вiд yкpaiнськoГo населе}tня
tIoлеГшl,tтЬ вiйськy Bикol laння oпеpaтиBHиx 3aвдaнь.

Пеpеселення великoi маси людей нe бyлo для пoЛь-
ськoТ влaди якoюсЬ t|oвoю та незBичaйнoю кoнцепЦi €ю,
aдже вoнa знaЛa пpo пеpесeЛен}Iя Cталiним y Cибip
3a <3pa,цy> тa спiвпpaЦю з нiмцями пiвнiчнo.кавкaзЬкttх
наpoлiв i  кpимських татaр, кpiм Цьoгo, в неi бyв тaкo)к
дoётатнiй лoсвiд y зв'язкy з висeЛeн}Iям нiмцiв дo 3aхiд.
нoi Hiмеччини i  п iвмiльйoнa укpaТнцiв дo УPсP'

.Ц.aнi пoльськoi poзвiлки, Щo oсHoвнa мaсa yкpaiн-
сЬкoгo насeленtlя пiдтpимyс УПA, не бyли пoзбавленi
дoстoвipнoстi.  .Ц.ля нiкoгo не булo тa €MницеЮ, щo цивiль-

ляpнi <штафeти>, завдяки якиI\,t пoвстaнсЬкa пoшта
дiяла не г ipше деpжaвнoi). Kpiм цЬoгo, селo викoнуваЛo
дeсятки iншиx 3aвдaнЬ' без яких дiяльнiсть збpoйнoгo
пiдпiлля бyлa б нeмoжлива. Як кoман.дуBaнHя BП,
так i  Мiнiстеpствo бeзпeки дoбpе зaпaм'ятаЛo те' щo
сеpед yкpaiнськoгo нaсеЛеtlня iм нiкoли не BдаЛoся
ствopити свoеi poзвiлyвaльнoi с iтки.

Aвтop пyблi iаuiй i lpo бopoтьбy з УПA ген. Iгнaци
Блюм згадy€ ' а нayкoвeць Kазiмсхс Пyллo пiдтвеpдх<yе,
lrlo сrvtepтЬ Cвеpневськoгo Bплинyлa на.. пpискopення
piшeння. ypяДy пpo депopтацlю yKpаlHсЬкoгo }lа.
селе}ltIя

Як виднo, piшення вжe бyлo' a пoдiя пiд Балигopo-
дotvl стала для пoльсЬких кoмy}l lстIB вигlдtlим IIpиBoдoм

для здiйснення цЬoгo плaнy. Bapшава бyлa явнo poз-
чapoBанa ТиDt, Щo yсyнеHtlя 2l3 укpa\нuiв 3aкеpзoння
дo.УPCP не впЛиt|yЛo на пoслaблення .д.iяJъьнoстi yкpаiн.
сЬкoгo пiдпiлля, a стBopеHa генштабoм BП oпеpативна

гPyпа oRzeszdul*пPoдoвlt пiвpoкy (вiл квiтня дo жoBт.
ня l946 p.) бeзyспiшHo нaмагалaся Bикoнати пoставЛенe
пepед l{ею 3авдaння знl lщttти дiюнi нa Pяшiвщинi кypенi
УПA <Peна> i <Бaйдн>.

Усe пpoмoвля €  3a тиN,t '  lцo пЛaH пеpесeлeння yкpаТн.
цiв пoстаB зaдoвгo лo смepтi гeнepаЛa. 24 лttпня l945 p.,
тoбтo нeзабаpoм пiсля закiнЧeння вiйни, пiд чaс poзмoв
лeмкiвськиx дeлегaтiв з пpедстаBникol\,t пoлЬсЬкoгo ypя.
дy y Bаpшавi, цей oстаннiй нaтякнyв нa тe, щo <yкpаТн.
ськe насeЛення бyлe пеpeсеЛене нa iншi тepитopi i  Пoль.
Щi>. Тaм, зa йoгo слoвalr,tи' <<yкpаТнськe Чи pyсЬкe нa-
сeлeння зl{oжe лoбpoвiльнo твopитIl свoi влaснi кoлo.
нi i>, пpиuoмy <наuioналiстичнi елel\{еttти, якi шкoдять
деprкaвi,  бyлyть пеpесeлeнi B каpaЛЬнoмy пopядкy,2.

Bлyннo вислoвилися нa темy цiеi, пpoведeнoi пЦ
гaслoм <Il,tетa Bипpaвдy€ зaсoби>>, пеpeселеI{ськof aкцii
автopи гoлoснoi статтi < l0 poкiв нeiснyвaння>' ствepдиB.
ши, щo акцiю пpoBeдel{o <<пiд пpoвoлoм piшyнoi poз.
пpaви з пiдпiллям УпA>. Цю дyмкy пiлтpимус кpaкiв.
ський iстopик Bладислав Cepuик. Biн пишe: <<Бaгатo
тисяч yкpаiнuiв зtvlyшенo дo пеpeсeЛeнHя, пoсиЛaюЧисЬ
нa нeoбxiдlI iсть вiлipвaти yкpaiнськe пiдпiлля вiд. йoгo
пiдгpyнтя _ сiмей i  3eмлякiв, алe в дiйснoстi,  так пpП.
нДймнi мo)l{нa тeпеp Bвa)кати, бaжaюни poзбити кotl,lпакт.
}Il дo тoгo Часy eтнlЧнl скyпЧеt|}lя I пеpешкoдити всlлякит{
сoлiдapним спpoбам забpaти гoлoс в oбopoнi пpаB
мeншoстl) " .

Cеpник з'ясoвye сyть сIlpаBи. Aдх<е пеpeсeЛення
вiлбyвалoся зa сyтo тexнiчним кpитеpiсм, тoбтo пеpe-
селюваtto всix yкpаiнц.iв без-o.тлядy на те, ни нa тepитopiТ
Tхньoгo пoсeлeння дiяла УПA чи нi. Пepесeлювaнo
навiть кoлишнiх кoмyнiстинних пapтизaнiв, .Iлeнiв
Kп3У (Koмyнiстиннoi ПapтiТ 3aхiднoi УкpаТни), ппP
(Пoльськoi РoбiтничoТ Паpтi i) i  УБ (Упpавлiння Бeз.
пеки) yкpaТнськoТ нaцioнaльнoстi.  Пpoти тези Bapшав.
сЬкиx кoмyнiстiв,_ мoвляв, пepесeлeння yкpaiнськoгo
нaсeЛeння нa 3axiднi тa Пiвнiчнi 3eмлi бyлo спpиvи}Ieнe

лювaтH i цi пoвiти акцiею (B>?> _ з г ipкoтoю запитyвав
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opгaнам ПУP (ДеpжаB}loгo Pепатpiauiйнoгo УпpаЕ*irr-
ня) пёрeселитl,l yKpаiнсЬке нaселення нa 3аxiдн.i тa
Пiвнiчнi 3емлi.

.Ц.ля пpoведеннЯ цiсТ, зaдyманoi y великoмy tltасшrта.
бi, aкцii, кoil{aндyвa}Iня BП зoсepедиЛo 5 дивiзiй пixoти
(3, 6, 7, 8'  9), l  дивiз iю KБB (Kopпyсy Bнyтpiнrньoi
Безпеки) та 3 дoдаткoвi пoлки (пiхoтний, самoхoдний
i сапepний) - в сyмi ct lлu7 дивiз iй. Biйськy дoпoмaгалo
бaгатo сoтeнь членiв мiсцевиx opгaнiв Мo (Hapoлнoi
мiлiuii)' oPlvlo (,Ц.oбpoвoльнoi Peзepви oбивaтельськoi
Мiлiui i)  тa УБ, Щo малo нeабияке 3}lаЧення, oскiльки
Boнlt зHaЛи мiсцевi oбставини й теpитopiю вoсннl+х дiй.
Теpитopiю акцiТ пoдiленo нa 4 oпepативних pайoни:
Pяшiв, Люблiн, Cанoк i  Гopлиui. Koнцентpацiю вeликих
пoлЬсЬких сиЛ пpoти УПA пoлeгшyвaB фaкт, щo внaслi-
дoк пpoгoлoшенoi l5 лютoгo |947 p. амнiстi i  (вoна нe
oxoплюBaЛa УПA), пoЛЬсЬке збpoйнe пiдпiл.,rя фактшннo
пepeсталo iснyвaти.

Aкцiя oBu, щo як гpiм з яснoгo неба впала на yкpаiн-
сЬке нaсеЛеltt lя, пoчaлacя 28 квiтня |947 p. o 4 гoдинi
pанкy, а в)ке нaступнoгo дня зi  стaнцiй Koманьчa i .Щaв-
не.Kyляшне вiд' ixали пеpшi eшeЛoни пеpеселенЦiв на
3аxiднi та'Пiвнiчнi 3емлi. Щe цьoгo сaп,Ioгo тижня пoчa-
ли вiдxoдити eшeлoни 3 вeликих залiзничних станцiй
Caнoк i  3aгip'я. Ешелoни пеpеселе}|цiв кеpoванo лo
oдtloгo з poзпoдiльuиx пyнктiв (oльштин, Щeцiн, Пoз.
нaнь, BpoЦлaв), а uloйнo звiдтiля дo мiсць пpизHачe}tня.

Bпpoдoвlк пеpших 6 ти>кнiв пepесеЛюванo yкpaТнцiв
гoЛoBнo з пoвiт iв Caнoк, Лiськo, Пеpемишль i  пoчасти
Любaчiв. У далЬluy чеpгy (мiсяuь неpвeнь) aкцiя
зосepедилася Ha пoвiтax Яpoслaв, Любaчiв, Гpyбerшiв
i Toмашiв Люблiнський. У липнi депopтoваI{o HaсeЛенHя
iншиx пoвiт iв.  3aгалoм акцiя кB> oxoпиЛa l2 пoвiт iв
Kpакiвськoгo' Pяшiвськoгo тa Люблiнськoгo вo € ,вoдств.

3.:,М €ТoЮ I]pидyшити B 3apoдкy еBентyaЛЬtrий oпip
вiйськo }Iакaзалo пoлiцейськy гoдинy, зг iдt lo 3 якoю
}IaсeЛе}tню забopoнeнo пoяBЛятися нa вyЛицяx вiд 2l дo
4 гoдини paнкy' та poзпoвсloдх<yвалoJсеpед населе}|ня
лltстiвки, в. якиx нaкa3yвaлo беззастеpex<ний пoс,ryх,
пёpeстеpi.гaloчl,t, tllo <тoй, xтo не пiдпopялкoвy€тЬся циМ
tlаK€tзаIи Dвaли uI иться в oкoЛи цяx' oхoпЛ ени х пе pе.селен.
ськoю акцieю, вважатимeться бандитoм УПA> ". l lpo
бpyтaльнiсть i  хaoтичнiсть акцi i  <B>>, пiд нaс якoТ, за
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нa стopiнкax ти)I(tlеBикa <Haше Cлoвo> yкpаТнський
кoмyнiст [I{иpбa, нe дoбaчаючl{ глyздy в цьoмy бeз-
глyзлi й дивyюuись цЬoмy' нa йoгo дylt,tкy, нелoгiннoмy,
а пo сyтi ' .  aж надтo лoгiuнoмy piшенню пoлЬсЬких
кoмvнiсi iв a.

Усe вкaзyе нa те, щo пр}rЧинoю тpагeлi i  3акepзoння
бyла не УПA, а дaBнo винoшeнa пoлЬсЬкими пoлiтиками
кilнцепцiя pa3 i назавжди злiквiлyвaт}r <yкpaТнське
вoгt|иtце l{eсrloкoю> на сxiдниx кopдollаx Pечi Пoспoли-
тoi та lIIляхoм максималЬlloгo poзпopoцlе}|}tя yкpаТн.
ськoгo HaселеI{ня пoстyпoBo йoгo асимiЛювати. Pеалi.
зyЮчи цю кoнцепцiю, пoзбавлeнo yкpaiнuiв власнoi
теpитopi i  й poзкинyтo нeвеЛикими гpyпaм}r в мopi пoль.
сЬкoгo нaсеЛення, тaк, щoб вoни в мaйбyтньoмy в)ке
нiкoли }lе зIvtoглl{ стати кoмпaктним opгaнiзмoм, здaт-
ниМ стaнoвити в деpжавi нацioнальну меншiсть. Мас-
штаби п'epеселeнськoi акцi i  плюс бpyтaльна piшyнiсть,
з якoю BapшaвсЬкий кoмyнiстичний ypяд yзявся зa цю
спpаBy,_ пpo}vloвItсте свiдoцтвo тoгo, щo вiн був гoтo-
вий, нa зра3oк пoлiтикiв lI l  Рейxy, xoч i  без кpeматopi iв,
iз зaлiзнoю пoслiдoвнiстю пp.oBести B життя Еndl<isung *
yкpaiнськoгo питaння в Пoльщi.

Hе тaсмниця, щo 3 давнiх дaвеH <лемкiвський клин>
y Kapпатaх, Щo сягаB мaйх<e пiд Kpaкiв, згaняB сol{ 3
ouей ваpшaBсЬких пoлiтикiв. Тим бiльш € ,  Щo пoльськi
дoслiдники 3веpтaЛи yBaгy на етнiннy ендoгaмiю лeмкiв,
пiдкpеслюючи' щo пoлЬсЬкo.Лемкiвськi пoлpyжхtя бyли
piлкiстю' a мoвний кopдo}l мiхt пoльським i  yкpaТнсЬким
населeнням впpoдoв)к oстaннiх стa poкiв мaйх<e нe змi-
tIився. Hа думкy багaтьoх пoлякiв, якi зaлюбки гoвopятЬ
пpo експaнсивнiсть yкpаiнuiв, i  нагaдyють, щo 50 poкiв
тoмy Львiв, а l50 poкiв mмy KиТв бyли пoлЬсЬкиI{и
мiстами, висеЛеt{}lя yкpaТнськoгo насeIIення пoзбaвлялo
yкpaiншiв y мaйбyтньott,ly apгyментiв для пpeтeнзiй нa
теpитopiТ пoтoйбiч Cянy й Бyгy.

l7 квiтня |947 p. пoльський ypяд вирiшIllB r}poвeсти
вiйськoвy акцiю на 3акеpзoннi, надaвшJи Тй кpиптoнiм
<Biслa>>, i з цiсю l,tетoю впpoдoвж TpЬoх дьriв ствopив
спеЦiальнy oпepaтивнy гpyпy, якy oчoлив гeн.:.Cтeфaн
Мoссop. Пеpел кoмaндyвaнHятvr гpyпи пoстaвлeнo два
oснoвнi зaBда}It|я: _ злiквiдyвaти УпA i .дoпoмoгти

I* oстатoчнe poзв'я3аЦ}lя.
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Bи. Пiд Чaс i3ди на 3axiднi i . l l iвнiчнi 3емлi пеpесе,rенцi
заЛишалися пiд l laГЛядoгvt кoнвoТpiв ПУP' фyнкuioнepiв
УБ i  пiд oxopotloЮ вiйська. Koнвoipи мали пoiменний
списoк oсiб i запечaтанi кotlBеpти., B якиx бу"ro пo,u.анo
хapактеpистикy oкpемих poдиtl  l  диpeктиBи' куl lи lх
скеpoвyвaTи. Цi кoнвеpти вiйськoвий кoмен,цант ешIе"1o.
нy вi ,п.Д.aвaв пеpеселе}Iськиги opгаtIам на мiсцi Пpи3наЧеH-
ня. 3гiднo 3 дирекTивaгии, poдини пiдoзpiлi в спiвпpацi
з УПA мaли 6ути пoсeленi пooдинцi; пpи пoселюваннi
всiх iншиx oбoв'язував пpиltцип, 3a якиNr в >кoднiй
мiсцевoстi укpаiнui не I\,1oГли сTaнoвити бiльше нiж |0 o/o
мiсцевoгo ПoJIЬсЬкoГo HаC € l . Ie l l l IЯ.

3aбopoненo пoсеЛюBaти укpаiнuiв в I lpиMopськiй i
пpикopдoннiй зoнaх, а такo)l( пoблизy вo €BoдсЬких мiст.

Бiльшiсть пoЛЬсЬких дoслiдникiв акцi i  <Е}> сopolvr 'яз.
ливo заt{oвЧyютЬ iснyвaння кoнuтaбopy Явoх<нo. Це
мiстo в Ciлезi i ,  де знaхoдився табip, B якoIиy бeзпoсepел.
ньo пiс, ' lя вiйни нoвa владa в'язниЛa нiмцiв i  пoлякiв зa
спiвпpаuю з нiмцями, ста"гIo для yкpаiнсЬкoГo насеЛення
сиlvtвoЛoм з}IyщaнЬ i  тepпiнь нa мiрy Талеpгoф/ i  Беpези
I(аpтузькoi.  B>ке }lаПис пpи вxoДi лo тaбopу: <PRAсA
U sZ LAсH ЕТN IA сZLoW I Е KA> ствopював гipкy асoцia.
цiю з написoм, який вiтaв в'язнiв на бpaмi г iтлеpiвськиx

' кoнuтaбopiв: <ARBЕIт lv lAсHT FRЕI>.
Ген. Iгнaци Блюм, oписуЮчи вiйськoвy aкцiю пpoтl l

УПA, занoтyвав: <<зaгaлorи y peзy"пьтaтi дiй oпеpативнoi
гpyпи <<Biслa>> злiквiд.oвaнo l509 бан.ц.итiв, шlo станoBилo
75 /g cтaну бaнд з квiтня l947 poкy. Boднoчaс злiквiдo-
вaнo всю uивiльнy сiткy oУH, зt lищиBши таки,}| чинoм
сoцiальнy й мaтеpiaльнy_^базy банд-.УПA...[o тa.бopу
вi.п.oкpемле}ttlя вислаtIo 278I активний yкpаiнський фа-
шIlст)> ,. Пiд пotlяттям тaбip вiдoкpеIvtЛення> генеpаЛ
poзyмiв кoнцтабip Явo>кнo, а фашисти, пpo яких мoвa -
Це yкpаiнськi селяни, пiдoзpiлi в сг l iвпpaui з УПA. Пpo
oднoгo такoгo <фашистa> 3гадyBaв пoльський >кypнaлiст
Мацей Koзлoвський y свoiй стaттi пpo лeмкiв на стopiн.
ках тижtlевнкa <CoлiдapнocЬць>: <Пiд час aкцi i  нe бyлo
нaйменrшoгo oпopy, пpoте багатьoх лемкiв як <бандити>
пolvlaндpyвaли дo табopy в Явoжнi. Tеoдop .Цзямба
вийшoв з кни)ккoю в лiс пoмoлитися. Бeз су.п.y, без виpo-
кy пpoвiв y Явoжнi 3 poки>l0.

Лемкiвський дiяч Лeв Галь з Bpouлава в свoемy листi
дo цеttтpаЛьнoi влади вiд 2 лютoгo 1976 p., в якoмy

евфeмiстинl{иl\,t  вислoвoм автopки пpaцi пpo пеpеселeнI{я
Гс.rroвeфи Лyкасевин, <<мaли мiсце- piзнi.жалЬгiднi пo-
дi i>, свiдчить фaкт, щo paзoi l , l  з yкpаТнцями нa 3ахiд
пересeЛeнo певнy кiлькiсть пoльcьких Poдин, якиM'
пpoтe' вжe нeзaбаpoм дoзвoлeнo пoвеpнyтися на свoТ
гoспoДаpствa.

весна l947 p. з HизЬкиI\,tи теМпеpaтypaми спpичиI{илaся
дo дoдаткoвих тpyд.нolцiв.

oсь пoтpясaЬчий свoсЮ лакoнi. lнiстЮ oПис пepе-
сеЛенtIя tvteшканця Хoлмш{ини Якoвa Cамoшlyка: <i l5
Чеpвня |947 p. сеЛo oтoчиЛo вiйськo - 4 гoдини на пiд.
гoТoвKy i  в дopoгy. I!ли? 3a щo? Благaли, пpoсилl, l  -
нiчoгo нe пoгt, lагаЛo. Bивезли>> 6.

Пoдopoж пеpесеЛеt lцiв тoваpttими вагol lаМи, pазoм
з жиBиit , l  iнвеttтаpем, в l lpимiтивних санiтapниx yМoвaх'
тpиBалa в сеpеД.нЬoi\,Iу 3-7 днiв, oднaк чaстo тpаплялoся,
ulo з oглядy нa пiслявoенний кoмyнiкацiйний хаoс, пo.
дopo)к тpивалa нaбагатo дoвше. Пpo антисaнiтаptt i

тpаl{споpтy' 3 oгЛядy на бpак паIшi, сел'яни бyли пpи-
мyшенi piзати, абo зa дeшевi гpoшi пpoдаBaти свoi кo.po.

.d

;
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вказyвaB на тe, щo yB'язненo багатo бeзневинних Людей'
пpoти яких opган}1 BЛaДИ нe МaЛи жoдних oбBинyвалЬ.
t lиx матеpiа.т iв, писав: <<Бeзсyмlt iвний факт, щo бiля
70 /o тнх, щo сидiли в табopi Явoх<нo, звiльненo бeз сy.
дoвoгo poзгЛядy неpсз 6- l2 мiсяцiв вiд чaсy Тхньoгo
заTpиlvtа.Hня. [ i i .тя l5 вiдсoткiв пoМеpЛи вl laслjдoк пoга.
t lих саl{ lтаpних та хаpчoвиx yгvtoB> .. .

У.свoсмy листi  Галь не згадаЁ пpo фiзиuнi знyЩання
tIaд iнтеpнoвaними, якi спpининИ.l .IИCЯ дo тoгo, щo вeликa
iх частина вийш,' lа з табopy з пiдipваниIvt здopoв'яп|.
oсoб,rивo пеpеслiлyвaнo члеtI iв УПA i гpекo-катoлиць.
ких свяЩеникlB.

3l липня l947 poкy, пiсля 3 мiсяцiв акцi i ,  кoЛи oснoв-
t lа Маса yкpаiнськoгo HасеЛrнtя булa в)ке пеpесeлеI{a'
l laказoп4 мiнiстpа oбopoни oПеpативl{y гpyпy <Biслa>>
poзпyЩенo. Хаpактеpний ILj lя тoталiтаpнoТ системи
фaкт, щo oбидвa l .o"цoвнi бсзl toсepедtt i  виltyвaтшi пpo-
веденoгo даЛекиМи BlД гyMаI{нoстl  МетoдаМи ПеpесеЛеt lня
гснеpаЛ Мoссop i  йoгo застyпник Пo. lкoвt{ик Kopниl,t-
ський ( l946- l948 - в iuе-мi l l iстp публiннoi безпеки)
нepез 3 poки бyли зaаpсшlтoBанi i  як <<вopoги нapoдy>>
засуД.>кенi на дoBгoTеpмiнoве yB'язнеI l l lя.

ГI iс,rя висеdleння B poках l945-46 пiвмi l rьйoнrtoТ маси
укpаiнськoгO нaссJ. lе l lня Дo УPсP' y Пoльщi ПoBиIlнo
бyлсl  за; lишIITIIэя 200-250 тисяЧ укpаiнuiв, t taтoмiсть
зЬ Д,aними Мiнiстеpствa Пoвеpl lе l tйх.3еме, ' lь,  B paМкax
акцi i  <B>> IIеpесеJIеt lo rrа 3аxiдtt iта Пiвнiчt.I i  3ем"r i  33 066
po,цин - |37 8B0 oсiб |2.

3 l tим Числoм не МO)кt lа II0гoдитися. 3гадaна вже
Г. ЛyкaсевиЧ, ПoсиЛaIoчисЬ l ta данi I-[ентpальнoгo вiй-
сЬкoвoгo аpхiвv, Пoдa € ,  rцo вiд 29 квiтня Дo |2 сеpt l l lя
l947 poкy ПеpесеЛеl lo |40 575l loJ-IoBiк. Boднoчас Лукасе-
виЧ t lишс: <Пеpесслення lIpoдoB)куBаЛoся в сеpпнi,
веpеснi,  а l taвiть >кoвтlt i  l947 poкy. oкpемi oсoби, тим.
Часoвo затpиманi aбo вi; l , ryuенi в iд свoiх рoдиlI,  l lpиТз,Ци-
л'И нa 3axi ,rrr l i  тa Пiвl t iчнi  3епlлi  ще в с iчнi  l948 p'
oстаt lньoю гpуI loЮ ПCpeC €а l €нЦiв були 32 poдини, пеpе-
сeленi мiх< сiчнем а квiтнем l950 p. з пoв. Hoвий Таpг
дo Щеtt iнсЬкoгo вo €вoдстBa. I{е бyли рoдини, якi  не
oтpигyraли дo3вo.Ty нa пеpeбyванtIя ts пpикopдot lн iй смузi ,
гoЛoвt lo мiшанi пoдpу)t(х{я> l . ' .

У свoТй пpашi пpo дiяльнiсть ПУР в l945_|947-t lх pp.
C. Банaсяк тBеpдитЬ, щo 3a даниМи, oтpиманими з вiддi-

Aкцiя <Biс,ra>

Лy статистики ПУP, <|947 poкy 3 теpитopi i  Pяшiвськoгo
та Люб,r iнсЬкoгo Bo €вo,Ц.ств пеpесеЛенo в pаМкаlх так
зваrIoi  акцi i  <<B> бiля l50 TисяЧ oсiб, пiдoзpiлих y спiв.
пpаui з бандами>> la. У свoix даних БанаЪяк не бpaв
дo_yваги пеpeсеЛеl lI l iв з .KpакiвсЬKoгo Boсвol lства.

Bpахoвyюни дoдаткoвr псpесеЛеHня, пpo якс 3гaдус
Г. Лyкасевиu, тoбтo l l icля |2 сеpпня |947 p. '  l toжl lа
пpийнятр чис.. lo l60 тисяч пepeсeЛених на 3ахiднi та
Пiвнiчнi зeмлi укpаТнl l iц за fulизьке дo пpавди. C"r iд l lа-
м'ятaти, щo щr бaгaтo poкiв пiс,rя зaкiн. lення акцi i  (B>>,
пoстiйнo.пpиiзДи"ти на 3ахi l tн i  та Пiвнiчtt i  Зем,r i  oсoбlt '
зв iJ.IЬ}Iенi з кottцтабopy яBo)t( l{o Ta piзrIих в 'я3t lицЬ.

Hезва>каючи на BсЮ pиГopисTl lЧнiсть {. аKцi i  <<B)),
части н i  укpа iнськ<lГo I laсеJ 'Iе lIня ПotцасTиЛ o 3а"l  l , l  ш итися
на сBoiх зе},tЛяx. Cтoсyва" ' toся l lс ,  Гoj loвним чиl loM, мiша-
I lих Пoi lpух(>кiв i  тих, хТo IIpаl lював l lа за" ' l iзt lицi ,  в ,r iсo.
вi i i  i  r taфтoвiй пpoмис. l loвoстi .  ПеpесеЛ.еt lсЬKa акцiя зItач-
нoю мipoю ПoutадиЛa теpитopiю пiвнiчнoi Люб".I iнщини
i 3aхiдrroi  ЛемкiвЩини, де i t loдi  l lемoж,1иBo бу", lo ви-
3l-Iartити наt l iottа". lьнy пpинаЛe)кнiсть ttaсе' ' tення. I lевне
чисЛo poд.иI l '  якиj\4 yдаЛoся yникнути l lеpесе"l lе l l l l ' l '  3гo-

дoм вt l i .ха, lи ttа 3ахiднi тa ПiвrI iчнi  3еrtлi  дoбpoBi"TьIro,
пOчуваЮЧи ссбе Пoгaнo нa с.гapих 3еМ,.Iяx tI iс;tя виТз;r.у
сyсlдl  B.

Aкцiя <<B>> неpез 9 poкiв сталa центpaЛЬl loЮ ТеМoю
нa I з ' iздi  УсKT. ПpeД.стaвник l lаpтiТ i  ypялy мiнiстp
Biтoльд Яpoсiнський y свoiй пpивiтальнiй пpoмoвi дo
де"цегатitt  з ' iздy, xoч i  не 3асyДив самoГo П €peCClT €HHЯ,
бo, зa йoгo с..Ioвами, без ньoгo }Iе},1oЖl'lИB3 бy,rа ,riквi,п.a-
цiя УПA, пpoте зaсyдиB метoди, яt<|l|rlу| йoгo пpoведенo.
3 метoю poзpяДити загyЩенy атмoсфеpy з ' iздy мitI iстp
випеpедив зaКИДL1 делегатiв визнa}rням гpix iв пo,rьськoi
в,1aди в гopезвiснoму |947 poЦi,  заявивши: <<oднaк це
все )l(o/ц.нoЮ мipoю не Мo)|{е Bипpaвдати метоll iв i фopм,
якi  бylro зaстoсoBаlro B пepесе; lенськiй акцi i .  Жoднoю
},llpoЮ I.Iе lvroжI{а випpавдати тaкo)к кpивдy' зaпoдiянy
безневиннoь, ly населеtIню пiд Чaс пpoвeдення акцi i>> , ' .

Гoлoвнoю теМoЮ мaйже кoжнoГo з вистуПаЮЧих нa
з' iздi  делегатiв бy,rа акцiя.<<B>. Чеpез .ц.еякий Час, вх(e
пiсля тoгo, як деЛeгaти з'iзлy BуIяB|IJIIt BсЮ )кopстoкy
Пpaвдy пpo Пеpесе.Лel lHЯ, нaвiть МCB (Мiнiстеpствo

* сyвopiсть, }leyхиЛЬнiстЬ.
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Bнyтpiшнiх Cпpав) - oди}t iз гoлoвtlиx винyвaтцiв
Лиxа - y свoiй iнстpyкui i  в yкpаiнськi спpавi вiд 23
сepПня l956 p. 3гvty[шенo бyлo засулити пеpесеЛе}ll{я,
<<яке пpoвeдене tvteтoДаI',tl-l, яких нiяк не tvloжна BиПpавда.
ти, l lеBиннe нaселенttя зaзHaлo тяжкoi i  н iчим не зaсJIv.
женoi кpивди',  l6.

У беpeзнi l957 p. пpo акцiю <<B>> загoвopили в пoлЬ-
сЬкoмy паpламентi ,  п iд чaс дебaтiв, пpисвячених пpoб-
ЛемаM нацioнальних меншoстей. Гoлoвний пpoмoвеЦь -
депyтaт Г. Cкoк (ПoРП - Пoльська oб'сд.нанa Рoбiт.
нина Пapтiя) з висoкoi тpибyни Ceймy 3аявив, щo <сaшrе
пеpeсеЛенHя не pаз pяснiлo фaктами беззакoннoстi й
кpиBдl, l .> Узявtl lи слoвo в цiй спpавi '  згадaний yх(е ген.
Блюм I{аписaв у свoiй статтi пpo бopoтьбy з УПA: < €
в iстopi i  кo)кl{oгo наpoдy пoдi i ,  яких не мo)l(нa пoвнiстю
виПравдати, якtцo 3aстoсyвати кpитepiй aбсoлютнoi,
абстpактнoi гyмatttIoстi ,  якi ,  пpoте, 3 yсякoгo пoГлядy
засЛyгoвyЮтЬ на зpoзyмiння нaulадкiв i  пoзитивну оЦiн-
кy iстopi i .  ,[I.o тaких пoдiй належиTЬ ПсPесеЛеttня укpaiн.
сьКoгo нaсеЛеttня в Пoльщi |947 p.>>', .

Бeзпеpеннo генеpaл мав pauiю, TвеpдяЧи' Щo пepе-
се,.Iе l l l iя <<не гиo)l(на пoвl l lстю випpаBдатI,t>' хoЧ Moх(нa
сеpйoзнo сyмнiватися в тoМy, U. l .o ця акl{ iя oтpимас бyль-
кo"Ци <<пoзитиB}Iy oцirtкy iстopi i>.

Hечисленнi пoльськi гoЛoси саМoкpитиKи й пуб"r iннo.
гo каяття 3аTихЛи напpикiнцi кopoткoгo пеpioлy . lr iбеpа-
лiзацiТ пiсля Жoвтня l956 p. Koмyнiстична BЛaда, яка
не paз гoстpo зaсyд)KyваЛа Пpи}|цип кoЛектиBtloi  вiдпo-
вiдальнoстi,  якиЙ y l930 p., пi ,Д. uас пaцифiкaцiТ в Гaли-
ни нi,  П iлсyдськи й зaстoсyBaв лo yкpаТнськoгo t lасеЛe}Iн я
зa пiдпiльнy .Цiяльнiсть oУH, нiкoли не зД.oбyлaся на те,
Щoб визнати акцiю <<B> резyльтатolvl  зaстoсyBaння пpиtt-
ципy кoЛективнoТ вiдпoвiдaльнoстi сyпpoти цивi.пЬнoгo
насeленtlя 3акepзoння тa дiяльнiсть УПA. lнша спpaвa,
щo в цьoN{y випaдкy BЛaД,a такo}к не скaзaЛa б пpавди,
бo дiяльнiсть УПA бyлa лише пpиBoдoМ дЛя пepе-
селен}|я, a не йoгo пpиЧинoЮ.

пPt l l t t lTКl l :
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No l; Pudlo К. osаdпiсtwo lеmkowskiе па Dolnym Slqsku w lаtасh
1947-1969 / / Wies dolnoSl4ska._ Wгoсlаw.- 1970.- Т. 20.

2 At lнaли Cвiтовoi Федepацi i  Лемкiв.- |975.-2.
3 Hauta кyлЬтура._ BаpЬaва.- l983.- ЛroтиI i '  М 2.
. Hаше Cлoвo (далi Hс)) - 1956.- 25 ..rистoпа;rа, Ns l5.
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l3 l - trkаsiewiсz G. oo. с i t .
!n Bаnаsiаk S. Dziа|аlr loS(: osаdtt iсz: l  PtJR nа Ziспr iас l l  odzvskа-
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l \кцiя <Biс". lа>

П ц б лiку ст ь с я зi з б e p еэr е нн'. rn мo в l1o - с T.t л i с т tt' t н u х
oссiблuвoстeЙ за: Bidнoва.- IvIюнхен,_ I985.-
Ч. 3.- с. 53-62.
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HABкoЛo oпЕPAЦII <BlсЛA>.

L[ьoгo poкy (стaTтя I{аписанa y l987 p.- npuIi l .
nеpеKл.) минyлo 40 лiт з Чaсy масoвoгo пеpесеЛеIrня
yкpaiнськoi люднoстi B l t , tех(aх Пoльщi, загальнoвiдoмo.
гo як акцiя <<Biслa>>,_ oпеpaцiТ, кoтpa гvlaла 3а метy }Iе
лише Пoкласти кpай yKpaiнсЬкiй Паpти3aнсЬкiй вiйнi ,
а".. l €  й iснyвaнню укpаiнсЬкoi нaцioнальнoТ гvlе}Iши}lи в
Haшiй кpaiнi .  oднак вiдoмoстi пpo цi пoдi i  y пеpевaж}IoТ
Частl,tHи пoЛЬсЬкoт гpoмадсЬкoстi бiльш нi>к скрoмнi,
а }IaBiтЬ сфальсифiкoвaнi. Пеpeвa>кас стеpеoтиП, який
сЛiдoги зa HaзBoю книги Ю. Геpхapла, rиo)к}lа булo б нa-
зBaти стеpеoтипoм <3aгpaв y Бескидaх>>. I-[я кннга бy,ra
пoшиpенa нaкЛ.адolvl  500 тис. пpимipникiв. 3гiднo з циM
стеpеoтипoМ, пlсЛя Bи3вoЛeI{I lя схIдl l l , tх 3eмсЛь тeпеplUl .
нЬoТ ПoлЬlцi  з-зa Cянy та Бyгy пiдтягHyЛися poзбl lт i
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там PaДянсЬкoю Apмiсю злoвiснi 6aнДvl УПA, кoтpi на
3oBсlм чy)киx llvl зeмЛяx пoЧали .масoвo винищyвати
пoлЬсЬкe цивiлЬl{е l{асеЛенllя та мiлiцioнеpiв, yникаюни
oднoчaснo сyтичoк з BiйсЬкaми. Пiсля .п.oвгoтpивалoТ
бopoтьби, в хoдi якoТ УПA дoсягнyлa певних тактичниx
yспiхiв, y беpезнi l947 poкy y випaдкoвiй сyтнчцi 3агиI{yв
генеpaл CвеpневськИй, Щo стaлo пpивoдoм для здiйснен-
ня вeликoТ вiйськoвoТ акцii i цiлкoвитoгo виселеЁЪя
yкpаТнuiв iз пiвденнo.схiдних зеIиелЬ П.oльщi.

У тoмy bтepеoтипi мaлo не все € непpавдoю, пpo щo
ска)|(y шиpшe. Hамальoвaна кapтинa гeть чистo шoвi.
нiстична: геpoй i  лиЦaP пoльський сoлдaт пpoтиставля-
€тЬся тyт yкpаiнськoмy бандитoвi.бaндepiвцевi (не-
випадкoвий пpoпaгандистський штамп), звиpo.п.нiлoмy
piзyнoвi, бoягyзливoмy i  -фaнатичнoмy спi. l iьникoвi наци.
стiв, якoгo пepева)кнa бiльшiсть aвтopiв, l tезвaжаючи
на oблy.Цнi' пoвтopювaнi час дo часy запepeченl{я, oтo.
тo)t( l{ю €  з yкpaiнськиM наpoдoм. 3 iншoгo бoкy, пpи.
вeрта €  yвaгy факт, щo бiльшiсть автopiв взагалi oхoчe
б зaмoвчaл}I сaмy oпepaцiю <<Biслa>. Ю. Геpхаp,Ц, HД-
пpиклад, пpисвячye iй лише 20 стopiнoк з 590, пpи чoгvty
вo}l l{ oдpазy впaдaють y вiui ,  нaвiть на тлi <3aгpaв>,
свo€ю oгy.п.нiстю тa безбapвнiстю. Pешта автopiв тaкo)к
з бiльшoю чи Мeншoю пеpeкoнлиBiстю пoвтopюють (ue
сТoсyеться пеpeBа)кнo пoпyляpниx пpацЬ, a нe наyкoвих
чl{ паранayкoBих poзвiдoк) фpaзи пpo важкеi бoлiснe чи
виMyrr lенe piшeння пpo висеЛeн.ня. oдин геI{еpaл Блюм
мав вiдвaгy написaти: <B iстopi i  кoх(нoгo l{аpoдy е пoдiТ,
яких }lе lиo>l(нa пoвнiстю випpаBдати' Bиxoдячи з aбсo-
Лютниx кpитepi iв aбстpaктнoгo гyмaнiзмy, алe кoтpi з i
всix тoчoк зopy засЛyгoвyютЬ нa poзyмiння i  пoзитивнy
ouiнк.y iстopii. .Цo циx пoдiй наЛежитЬ пеpесел-e-ння
yкpаiнськoгo населeння в |947 poui y Пoльщi.> . Хoчa
з дpytoю части}loю йoгo твep.Ц>кеl{ня нe мoжнa згbдити.
ся, тpeба oцiнити Baгy тl{x слiв в yстаx кoмyнiста.

У.лiтepатypi пpедмeтy oкiм бpeхнi та_мaнiпyляuiй
зyстpiнаеться тaкoж pяд явниx дyp}|ицЬ. Тaк Cт. Pеп.
ський y книзi (шЛяхoм 32 6уltlшнl{сЬкoгo пoлкy пiхo.
ти> . пишe, щo в 1946 p. нa .[.инoвськиx Bepхаx .цiяли
кypeнi: 3aлiзнякa, Ягoди i  Чабана з сиЛами, вiдпoвiднo
2000' 2500, l500 чoлoвiк' дoтoгo ж oзбpoсних пoлЬoB}rми
гa pматail{и' легки ми п а l{ ци pн ими сa мoхoдKa16}l' oснaщe.
l|их вантaх(ними aвтol l{aшинаIl{l l  та tvloтoциклaми. FIa.

Hавкoлo oпеpauii сBiслa>

спpaвлi )t( нa цих теpитopiях лiяв кypiнь Бaй.цн,3алiзкяк
дiяв y ЛюбaнiвсЬкoмy пoвiтi, вiн нiкoли tlе lt,taв
бiльшe' aнiхt 700 вoякiв, Ягoдa бyв кеpiвникoм y Гpyбe-
шiвськoмy пoвiт i ,  а йoгo куpiнь нe пеpeвиЩyBав
числoгtl 300 oсiб, пpo Чaбана д)кepелa МoBЧ3TЬ: A тo щe
Ю. Гepхаpл y статтi <.Ц.альший пеpебiг бopoтьби з бaн.
дaми УПA i oyH> {, Щo,.л.o peнi, бyлa лжеpеl.toМ ЧHCЛ€H.
}lих пoвтopюBаних дoсьoгoднi пoгvtилкoвиx i aбсypлних
тве,p.п.rкень пpo oУH i УПA' пише, щo веснoю l946 pbкy
Частo виднiлися <на макiвках г ip, oсoбливo в Галиui>>,
вистaвлeнi УПA rшибенишi. Haспpaвдi хt Галич He Bиднo
з Устpик Bеpхнiх, пpo poзтaшoвaнi дaлi на зaхiд сeлa
}Iе згадyeтЬся' та й Biйськo Пoльське взагалi Pi,цкo
заxoдилo так дaлекo. Тi шибeниui - ippauioна.пЬнa Bи.
гaдкa (адя<е пpoстiше i  вигiднiшe бyлo вiшати людей
пoсеpед. села, аби всi мoгли дoбpе пoдивитися i  запам'я.
тaти) , oчевtlдHo фантазi i  Гepxapла. Як кoмiчний елeмeнт
.дoдам ше фoтo з пyблiкаui i  <У бopoтьбi за змiцнення
наpoлнoТ влaдI, l .  |944-|947>", зг iднo з яки[,r УПA y
гpyлнi 1946 poкy зниЩила пoст Мo y Bаpенжy зa дo-
пolYtoгoю сигнaльнoi pакети У.2!

.[I.х<e peлo ви Ще3гада нoгo стеpеoти пy IIo-гt{o €мy тpебa
шyKати (oкpiм стаpих aнтиукpaiнсЬKих фoбiй i  стpaш.
t{иx спoгaдiв poкiв.o.кyпa.ui i  Boлинi i  Cхiднoi Галинини)
y пpoпaгаI{.дистськiй тезi пpo oстaт.oчt|е пoлЬсЬкo-yкpa-
Тнське етнiчне poзме)кyвaння, здiйснеHe y l944 poшi,
poзМeжyваl|ня спpаBeдЛиве, пiсля якoгo лoгiчнo випЛи-
вaлo - не бyлo вжe на тepитopi i  Пoльщi yкpаТнuiв,
a щoнaйбiлЬшe Леillки чи бoйки, гypaлi з нeвизtlачеI{oЮ
етнiчнoю пpllналeжнiстю. Ця те3a пoедttyвалaся з пpt{н-
ципaгvtи; пpaгнен}lя!'и i пеpeкoнaн}Iямl.l (i тo не лише
кoмyнiстин}toгo ypядy, але i пepевaх(нoi частини гpoмад.
ськoстi),  щo y вiдpoдх<енiй <п'ястiвськiй> Пoльщi не.
мае i не пoвиl{нo бyти наuioналЬниx !Ytеl{ши}l' aдх(е пpo-
вoДилoся Bнсeленt. lя нe Лише нiмцiв i  yкpaiнцiв, aле
такo)к i литoвцiв тa бiлopyсiв. Cтaвленl{я пoлЬсЬкoгo
}lаpoдy дo пеpспектl,tBи далЬшoгo спiвiснyвaння в единiй
деp>кавi з yкpаiнuями бyлo тoдi вкpaй нeгaтивнt{м'
чoмy Bах(кo .qивyватися: з пЛl{tlolvt часy щopa3 глибoкo
yкoplttювaлoся пepекoнанtlя' щo Tакe poзlиeжyвання pa3
i нaзавждll :виpiшилo пpoблемy менlllи}l y Пoльшi.

Лoгiчнo, вихollячи з такoi тoЧк}l зopy, бyлo вва)I(aти,
щo загo}lи УПA пpибyли дo Пoльщi з Укpaiни, бo нiщo
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iнше не мoглo пoяснити Тх пpисyтнiстЬ на зaхiд вiд Бyгy
i Cянy. I{iкaвo, щo ця тeза пpиймаласЬ незалех<нo вiд
факт.y лепopтaцiТ з Пoльщi дo сPсP сoтeнЬ тисяч
yкpаiнuiв,- це Чepгoвl,lй дoказ, щo стeрeoтипи iснyють
i poзвивaютЬся нeзалeх<нo вiд фактiв. Ilo стoсyсться
УПA, дiйснo сaI{е влiткy 1944 poкy нa 3емляx схiднoТ
Пoльщi з'явиЛoся бaгатo сиЛЬнl,lх yгpyпoваtIЬ УПA, кmpi,
oдtlак, пеpeва)I(нo пoвеpt|yлися нa piлнi зeмлi нa схoдi.
B Пoльщi )l( зoстaлися мiсцевi 3aг{t}tи' сфopмoвaнi
з yкpaiнuiB.мeшканцiв земель, Bизнaниx пoЛЬсЬкими.

Пepeкoнання y пoBнoтi пoльськo-yкpaiнськoгo етнiч-
}Ioгo poзtvlежyBа}ttlя тaкo)к спpияЛo фaльсифiкaцiТ пи.
таI{t lя теpopy пpoти цивiльнoгo насeленHя. Бiльшiсть
автopiв, цiлкoм зaMoвчyючti теpop пoлякiв стoсoвtlo
yкpаiнцiв, oднoчaснo ПишyтЬ пpo п,taсoвий тepop нa
3емЛяx Пoльщi пiсля 1944 poкy з бoкy УПA i пеpекo-
нyютЬ, щo йoгo мaсштaб пopiвняний з тpагедiями Boли.
нi i  CхiднoТ Галичини пoпеpелнiх poкiв (масться нa
yвaзi >кopстoкa p. iзня нa нацioнаЛЬHoМy гpyнтi в poки
нiмецькoТ oкyпаui i ._ npu]||. nеpeкл.). Koли, oд}Iак, дo.
xoдитЬ дo пpикладiв, виявляeться' щo наBoдятЬся пеpe.
ва)|(нo акцi i ,  в хoдi якиx 3агинУлo декiлькa чи кiлькa.
нaдцятЬ oсiб. Haйгoлoснiший злЪчин УПA тoгo пеpioдy,
piзня в Балигopoдaх (42 х<еpтви), як цe вiдoмo з oфi-
цiйниx пoвiдoмЛень, мав мiсце пiд час пеpемiщення
лiнi i  фpoнтy, кoли мiстeчкo oпиниЛoся нa нiнийнiй теpи-
тopi i;  peштa гyчl{иx yбивств y Бeскидах (Пiдкaлiш,
Cеpелне) тpaпилисЬ пiд час нiмeцькoi oкyпaui i .

3 вiтчизняних автopiв пpo пoлЬський теpop згaдyЮть
лише Шoта i Щесьняк y свoiй мoнoгpафiТ <.Ц.opoгa
в нiкy,Ц.и>>, д.e навoдяться напaди нa Пiскopoвицi, Павлo-
кoмy i  Bepхoвини, a тaкo)к B. Hoвaцький в наpисi сopгa.
нiзацiя i  дiяльн-iсть Bнутpiшнix Biйськ. Cepпень l944 _
тpаBеt|ь l945) 5. oстaiнiй aBтop пpямo пйшe пpo звip.
стBa пoлЬсЬкoi apмi i  (нелише BB), кoтpa зaстoсoвyвaлa
пpoтl{ цивiльнoгo насeлення пpиttцип кoЛектиBнoi вiд-
пoвiдальнoстi,  в iн пиtl lе пpo те, щo в згaданий пеpioд
вiйська спpямoвyвалися t{е t lpoтl{ пapтизaнсЬкI{х зaгo.
нiв, а пpoти нaсeлeних пyнктiв, a тaкoж t lpo poлЬ вiйськ
HKBс y пoдoлaI{нi пiдпiлля в Пoльщi. Як пишe B. Ho-
вацьKий, y тi наси в Pяшiвськol\,ty. вoевoдствi <yбитo
пiд чaс бoТв iсyтиЧoк близькo l000 oсiб iз зaгoнiв УПA
i цивiльнoгo нaсеЛеl{ня. це знaЧнa кiлькiсть, вoна вiд.

tlавкo.пo oпepauii <Biслв>

дзepкaлю€ i фopми пpoведeння aкцii. Bласнi Bтpaти ста-
нoBили 18 yбитиx>, aле дaнi цi визнaчaютЬся зaниже.
llиIl{t{. .(o тoгo )I( 3B€l)t(мo, щo trloва вeдетЬся в}lK,Iючtlo
пpo yбитнx ypядoви'ми вiйськaми.

Hайбiльшиx масштабiв,u.oсягнyв aнтиyкpаiнськнй
тeрop в 1945 p. B беpезнi цьoгo poкy Bнyтpiшнi Biйська
3aмopдyвaли близькo 540 мешканцiв Cтаpoгo Люблiнця,
в квiтнi - 400 мeшканцiв Гopaя (цi данi навoдятЬся
Hoвацьким). B бepезнi пoльська сaмooбopoнa за yнаcтi
якoгoсЬ загoнy лiсoвикiв пepeбила кoлo 300 yкpaiнuiв
у Пaвлoкoмi, a пiдpoзлiл Hацioнaльннx 3бpoйних Cил -
400 вже скoнцентpoвaних дЛя BисеЛення yкpaiнuiв y
Пiскopoвицях. Iнший вiддiл H3C вчинив y неpвнi l945
poкy нaпад нa Bеpхoвини, забившt,t блнзькo 200 oсiб,
пoмiж якиtvtи бyлo 65 дiтей. Численнимtl булн тaкoх(
вI{пaдки вбивства гpeкo-кaтoлицЬкиx i пpавoслaвниx
священикiв, як пpaвилo paзoi l , l  з poдиtlами _ загинyлo
iх пoнад.30. B oкoлицях Мaйданy Cинявськoгo сталoся
навiть так, щo пoльський зaгiн чи бандa заMopдyРaB
pимo-кaтoлицЬкoгo священикa, пoЛякa, кoтрий зaсy.
д}I(yвав вбивства yкpаiнuiв..3а дaними Упpавлiння ГБ
Пoльщiлише вiд беpeзня дo чеpBl{я l945 p. вiл pyк пoль.
ськиx фopмauiй пiдпiлля i  бaнд зaгинyлo бiльш, нi>к
l500 yкpаiншiв.

Cписoк yбивств, злoнинiв, пopyшенЬ закoнiв BеденtIя
вiйни мoх<на бyлo б пpo,п.oвх<.yвaти Щe .tloвгo, дoдаtvlo
лишe двa випaдкI, l .  Пеpший _ це 3}lиtцсHHя BeснoЮ
|947 p' yкpaiнськoгo luпитаЛю пiл Kpyглицяtv{l, l ,  пpo щo
oфiuiйнa веpсiя тBеpдI,lтЬ, щo кoли oбслyгa вiдпoвiла
вoгнeм на пpoпoзицiю здaтися, i i  спpoбyвaли <викy-
рити) сигI{aЛьнимн paкетаMИ' Щo спpичиttиЛo oдHaк
висa.цження зoсеpед)кенoi там вибyxЬки. oднак в нo-
татцi капiтaна Typськoгo B <<Пoльсце 3бpoйнeй> вiл
2|.04.l947 р. гoвopитЬся, Щo pакети спpиЧи}lllли пo)кeх(y,
кoтpy сапеpи гасиЛи, вкидаЮч.и дoсepедиtlи вибyхiвкy.
Aналoгiчнo.пише Х.,Цoмiнiчек o: дo шпитaлЬнoгo бoмбo.
схoBI{щa Bк}|дали не Лl,tше paкeти' aле i  гpанaти. 3а-
гинyлo 2б oсiб, пoмi lк ниl lrн2 лiкаpi-yкpаiнцi,  oдин лiкаp.
нiмeць i  l0 пopанeних. I-[ iкaвo, rr lo Дoмiнiчек пишIe пpo
l5 убитих, t lе згадyЮчи пpo зaгнблих пацiснтiв. ,[I.pyгий
епiзoд, якoгo' як i  багатo iнших пoдiбних, гoД.i  шyкати
в лiтepaтypi ,  бoйня в Tеpui, де 9 липня l946 poку вiй.
сЬкo зaмopдyBалo гpанaтaми бл.30 yкpаiкuiв, згpoi l{а-
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джениx в oдHiй 3 хaт - це бyЛи B3ятi  l loПеpеднЬo
зaw|aДнИк|l .  3 i  вс iх цих ганебних пoдiй в ПpoПaгаl lдист-
ськiй лiтеpатypi згадyвaЛoся Лише пpo Bеpхoвинy, пpЦ-
нoмy майже завж.ци зaгvtoвЧyвaвся факт yкpаiнсr 'кoгo
пoхoд)кення )I{еpт.B' нaГoлoшyвaЛoся Лише I{a пpoкoмy.
tI lстиЧних симпaтIях I\, tешкаt lцlB цЬoГo сeЛа.

Укpaiнська Пoвстанськa Apмiя не бу.па, як пoBсЮДнo
пltцlсться, анi кoнглoмеpaтoN{ банд, анi poзpiзненим на-

9ч-"49ч пзpl1за'lсЬких загoнiв. (е бyла вjйськoвa фop-
мaцlя з цеHтpaЛЬним кoмацдуBанняIvl '  tцo .3дlЙснЮBалo
диpеKтиBt. l  ,пoлiтичнoгo кеpiвниЦтва. 3вичайнo це не Bи-
кЛЮЧa €  iсн14вання бaнд, як укpait lськиx, так i  пoльськиx.
Ko>кlIа вiйнa, спpиЧинЮюЧи poзpив суспi ,rьниx зв'язкiв
1Улoступнююuи збpoю, сПpия €  poзвиткoвi бaндитизму.
B l945 p.,  кoли с i , ' lьськi  pайoни ( i  тo не Лише l lа l loЛь.
сько-yкpаi l lсЬкoМy пpикopлoннi) не кoнтpoЛювaЛися
ефективlto l I iякoю вЛадoЮ, для багатьoх людей BItI|ИKrya
сI lpиятлива ситyацiя дJ.Iя збаГаЧенtIя шЛяxoм гpабyнкy,
3Bеденl lя давнiх oсoбистl , tx пopаxункiв, сусiдських чи
poдиH}lих, не дoкol{Че ПOв'язaHих з нацioнaлЬнoЮ пpи.
налеrкнiстю. Haпевне ми нiкoли в)ке l te дiзнасмoся, скiль.
ки вбивств iп iдпалiв бYлo списанo нa lIoлiтичний
теpop. Tак, нaпpиклад, Депopтauiя yкpaТнцiв дo УPсP
CTвopи;]3 ЧyдoBy tIагoдy дJ.Iя гpaбyt lкy, неpiдкo в opганi-
зoвaнiй фopмi,  п iд виглядoМ сеЛянсЬкoТ самooбopoни;
та й немае зpеЦiтoЮ пiдстав судиTи, Щo викЛЮЧHo ПoЛяки
гpабyвали май нo yкp а iн цiв -пеpесе,пен цi  в. oт>кe, кoЛи мt{
гoвopиМo пpo т i  tIаси'  тo Мусимo пoстiйнo BpахoByBати
тoй факт, щo не всi  злoчини (за виняткoy, oЧеви.I l 'нo'
мaсoBих yбивств) мaли нaцioнaлiстичне Чи пoJ' l iтичt lе
тлo, багатo бyлo звинайниx кpимiнa, ' lЬних актiв.

oцiнюючи стан УПA на пoЧaТoк |947 p. '  важкo
зГo.II.итися з кapтиl loЮ' намaЛЬoвaнoю Шoтoю i Щесь-
t lякolvl: вис}IажeHий i  злемopалiзoвaний набpiд, дЛя 3ни-
щення якoгo неoбxiднo бyлo нoмyсЬ l loсягl lyти l0- l5-
кpaтнoТ вiйськoвoi пеpеваги i  дo тoгo )к виселити цивiль-
не I lасеЛення з теpитopi i  йoгo дiяльнoстi.  Hе кажyни вжe
пpo внyтpiшнЮ сyпеpечливiсть вищеtIаведенoгo oбpазy,
пepебiг oпеpaцi i  <Biсла> дoBiв, щo УПA, хoчa звиЧайнo
дy)ке пoсJIaблена, 3aЛишилась нaдалi сильниIи i  гoтoвим
дo бopoTЬби сyПpoтиBнЦЦoМ' а мipа i i  лемopалiзаui i
(y вiйськoвorvly, a нe 3aгаЛЬнoпpийнятoмy значеннi тoгo
слoва) не бyлa 3наЧнoю. Koли б бyлo iнaкше, заГottЦ
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УПA в yмoвax кoлoсальIloI чисeльнoi пеpеваги пoль-
ських вiйськ i величезних Bтpат нe здoлaли б пpopвaтися
opганiзoваними бoйoвимtt oдиницями на Cтaнiслaвщи-
нy, .ц.o oльштннськoгo вoевoдстBа Чи дo Бaваpii (Гpo-
менкo дoвiв тyди 40 чoлoвiк з бл.90, кoтpиМи кoМандy.
Baв y квiтнi  l9a7 p.).

Пеpш зa Bсe не Bитpимy €  кpитики тeзa Пpo нeгvlинy-
чiсть висeлення цивiлЬ}loгo нaсeлення для Пpипинення
паpти3аtlськoi вiйни. oпеpauiя тoтaльнoi блoкaДи кpаю,
тoбтo oтoчеHня всiх с iл i  xутopiв, oднoЧасI{o з пpoнiсy-
вaнняIи лiс iв,  а навiть poзкBаpтиpyваtIняМ аpмi i  пo лiсах,
6улa .6 i l , toжЛиBoЮ без виселення нaсеЛення, i  навiть
пpoстiшoю чеpез пoстaЧaння. Такy oпеpацiю пpoвeли
нa Cтaнiслaвщинi в3}lмкy l945/ l946 pp. в iйськa HKBC,
та дoсяг}Iyли виpiшалЬнoгo oпеpативнoгo yспixy. Пo сyтi
y тoMy )t( пoЛягаЛа oпepаuiя <<Biсла>>, aле в)|(е пiсЛя
висеЛеH}lя нaсеЛе}tня i  зниш.l.ення бiльшoi Чaстиttи 3а-
бyлoви.,Цo тoгo )к пoлЬсЬке кepiвниЦтвo - тe )к саМе -
не BдaЛoся дo депopтauiй y бopoтьбi з <oгнсгvl>, щo тaк
сaмo дiяв y вaх(кoдoстyп}Iих г ipських paйoнaх i  кopистy-
Baвся пIlI 'TpиMкoЮ мlсцевoгo нaсеЛеHня' xтo знa чи нe
бiльtшoю, анi>к УПA.

Oднaк, нaвiть кoли б викЛЮЧнo з тoчки зop.y тактики
не-oбхiднo булo б yсyнyти нaсеЛенt|я 3 теpит.opii вoс}|tlllх
дiй (я схильний пpипустит},I таKy кoнeчнiсть в клинi
Бeскидiв на зaxiд вiд ТiснoТ, мi>к Cяttом i  чехoс"r loвaць.
киrи кopдoнoм), тo нiякi вiйськoвi вигoди не BипpaBдo-
вyЮтЬ висeЛен}lя yкpаiнuiв на нyх<i iм зeмлi, poзПopo-
шeння l{apoдy i  пoзбавлення йoгo майна. Це бyлo вик-
люЧlto пoлiтичне piшeння, i  мoтиви йoгo такo>к rиаютЬ
пoлiтиннy пpиpoдy. Bисeлення булo пoсл'наrю з цiле.
спpяМoвaним po3pивoМ сyспlЛЬних 38 я3KlB'  з лlквlда-

цiсю всiх.фopy укpаТнськoгo нацioнaЛЬнoгo )t(иття, a
такo)к - i  тo вi ,ц. самoгo пoЧaткy _ з МсTиBим беззакoн-
няtvl, ад)ке opгaни леpх<бeзпеки забopoняли зaбиpaтн нa
мiсце пеpeсeЛення мaйнo 3 пoлиЦlених сiл. Пiзнiшим
декpетot\4 вiд 27.О7' l949 p. yкpaТнцi бyли пoзбавленi
майна нa зaкoнниx пiдстaвax iбез вiдшкoдyва}lt lя, Лише
з пpaBolvl  <pекo[,rпенсацi i>, тoбтo iм нaдавалася 3eМеЛЬ-
на дiлянка в мiсцi лепopтацi i .  Пpиxoванoю мeтoю цiсТ
акцii нe lvtoглo бyти нiшo iншe, як ствopенHя yгvloB для
пpискopeнoi aсимiляцi i  укpаТнuiв - пpинaймнi пoвеpxo-
вol '  а пlз}I lшe дo Лlквlдацl l  pаз l  на3aBжди yкpalHсЬкoгo
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питанHя B нaшiй кpаiнi .  B цiй кoнцепцi i  кpи €тЬся пoМиЛ.
кa, ПpиТаМaннa шoBiнiстам yсiх l lарoдiB, кoтpi зaвжди
недoоцiнюють стiйкiсть iнших.

Шoтa i  Щесьняк, як i  pеu]Tу автopiв, цiлкoвитo
oMиHаЮтЬ сПpавжню Пpичинy' 3аpади якoТ сталo нсМи-
HУ. lим пpoBеl lенIIя тaкoi масoванoi в iйськoвoi o l lеpаui i
ПpoTи УПA. ТaкoЮ пpиЧинolo сTа";Io ви. lуuення УПA
з.амнiст i i  |947 p. Ця амнiст iя гYlaлo l lе цiлкЬм po3вaнтa-
ЖИЛ2 <<Пo;.Iьський>> , 'I iс ,  дe 33u1ИШИl' l3Cя т i" lьки )кМеня
нaйбi, .IьшIих oпoзицioнеpiв. 3вaжиBши, Щo i  укpаiнське
насеJlенHя бyлo стoмлeне Пpoj loBже}lняМ вiЁtни без t l lан.
с iв на пCpеMoГу i  теpopoм (УПA I{еNla"|.IO ДaBa, 'Iася взнаки
i укpаit lцям), мo>кна без pизикy пpиПустити, щo aмнi-
ст iя спpини t lплa б poзпaд СKB (сс,rянсЬких дoПoмiжtIих
загol l iв),  а Tакoж вихiд з лiсy пpинаймrl i  б iльuroТ ЧaсTини
паpтизаtt iв '  J . lи luе l lеЩoдaBHo мoбi", l iзoваниx. Cили УПA,
пpавдoпoдiбнo, скopmиЛися б дo меt l tu нi>к l000 oсiб,
Пpиt loМy BTpати"I lи б l l iлтpимкy с iJ-IЬсЬкoГo насеЛеHHя,
кoTpe пo амнiст i i  не бoя, ' toся б тепеp <<лiсoвикiв>, спo.цi .
ваЮЧисЬ Hа зaxист apмi i .  Bсьoгo цЬoГo ПoЛьський уpяд
пt iг дoсягнyти oдниМ пopyХor ' l  Пеpa - aЛе t lе схoтiв. Пpи.
Чиl ly Tакoгo piшення тpeба шукаTи B нeПoлЬсЬкoМy
хаpактеpi УПA - тoгoЧaсHа <<IIацiol lа, ' lЬt lа 3ГoДa)> МаЛa
oбмeжитися ПoЛяКa}lи.

Щoйнo я зГадуBaв пpo неМинунiсть l tpoвслення pi .
шyнoi oпеpацi i  пpoTи укpаiнськиx Паpтизаl l iв,  aдже
безсyмнiвнo iснувалa тaкa кoнеЧtt iсть - жopстoKa кo.
нечнiсть Тх лiквiдaцi i .  Жoдна деpжaва Hе Мo)l(е To.Леpyва.
ти на свoiй теpитopiТ не пiдпopядкoванi iй збpoйнi сили,
тим бiльше сили вiлвеpтo вopo;кi ,  Щo ве.t l .yтЬ пpoти неi
збpoйнy. бopoтьбy. Цьoгo фaктy нс зrvt iнюс oцiнка зa-
кoннoсTl деp)каBнol BЛаДи l  стaBЛення дo деpжаB}r
з бoкy гporvra.цяtl. oднaк з iншoгo бoку, ствеp.цжеtlня
HегииHyчoсTi лiквiдaцiТ антиypядoBих ПapTи3аt|ськиx
загoнiв (не лишe УПA) нe вiдмiняс oцiнки Bикopистаних
засoбiв, як такoж незбагнeннiсть oкpемих вЧинкiB. I '  не.
заЛежнo вiд тoгo, якoю мipoю фopмa ПpoBедення oпepa.
цi i  <Biсла> бyла сyвеpeннo ttoЛЬсЬкoЮ сПpа.BoЮ, а якoю
пlдштoвхувaли дo неl всюдисyщl pаl lянсЬкl paдники -
не мoх(IIa анi випpавдати tv lасoвoгo висеЛeння, анi зa-
сТoсoвaних пpи цЬoМy засoбiв. Hе мoжна Tакo)к 3гo.цити-
ся з геl{.  Бl .IЮМoМ, Щt; це piшеt lня <3асЛуГoBуе на (. ' . )
пoзитивнy oцiнкy iстopiТ>. Cул iстopi i  не може бyти
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aNtoрaлЬни}Yl нaвiть тoдi ,  кo"ци б l tи згoдилися, щo пoЛiти.
кa iнoдi тaкoЮ бути змytшеltа.

Heпpавлoю € . .TаL9)к пеpeкoнаlII lя ' .  l l iби piшення пpo
пpoBeдеHl lя акцi i  <Biслa> бy". lo пpийttяте пiд впливoм
випадкoвoi (якшo взaгaлi випадкoвoi,  Щo нe нa"r lе)китЬ,
oднaк, дo TеМи l laшoгo дoс. l iд)кснHя) смеpтi ген. Cвсp.
чевсЬкoгo. Bже Гepхаp;t y згаланiй статтi  виpa3Ho
стBepджyвaB, Ш{o BИCeu1elt l lя булo задyгr4аtIе (а oтже i  гo.
тyвалoся) urе в l946 p.,- i  вважaв, Щo Пoстaнoвa B цЬoМy
питaннi зaпiзни" ' lася, забyвши, lцo нa Мot{сIIт пpoведеtIня
aмl l iст i i  ypяд l tr  rvr iг  сoбi дo3вo" 'Iити вTяГнyТи в a.нти-
yкpaiнськy акцiю дoсTaTIlIo к i . , lьк iсть си" ' l .  Aлe тoй >ке
Гepхapл, тиМ pазoМ у <<3aгpавах y Бески,,1aх)> пoB'язyr
вiзит CвеpневсЬкoгo в гopи сaМе 3 пiдгoтoвкoю oпepaui i
<<Biслa>>, oскiльки BкЛaдa €  в йoгo уста пеpедбaченl lя iТ.
Tим часoм бiльшiсть пoвa)кlIих автopiв (за виtrяткoшl
Шoти i  Щесьняка) нe згa,ауюТЬ B кoнтекстi  пpийl lяття
пoстанoви щoдo акцi i  <<Biс"пa>> пpo сМеpтЬ Cвсpневськo.
гo, вoни t lатol\ , t iстЬ пишуТЬ пpo знaЧrl l l lя BдаЛoгo Хoдy
вибopiв лo сеймy тa амнiст i i .  Щo стoсy €TЬся пoстанoBи
ГБ вiд l7.04. l947 p. '  Тo oЧевиДHo' l l lo тyт iДeться He пpo
плаl{ чи намip, Ми Мa €Мo спpаву з нaкaзoМ, lЦo r ' IИШ€
зaпyстив у pyх гoтoBy вже r\,tа l l l l l l iy .  l -[е пiдтвepл)кy €тЬся
визt lаЧениNl теplt iнoм дi i  -  " . lише l l  днiв вi .п. мoменту
пpийняття ПoсTанoBи.

Зa пiдpахyl lкаMи Шoти i  Щесьнякa дo акцi i  IIрoTи
бл. l800 паpтизаt l iв i  пpав, l t lпoД. iб l to к i" ,Iькасoт уЧ2g11ц*1'
СKB, кoтpi бpa. lи pеa"цЬнy yЧaсТЬ у бoях (бiльшiсть
3lIих пасиBlIo пiдда,rися деIIopтaцi i) ,  так oт ПpoTи Mак.
сиМylvt 2500 oсiб бyлo кинyтo б'ц. 20 000 сo" ' lдатiв та
мiлiuioнepiв (на rryмкy yкpаiнських автopiв лiчбa зa-
ни>кeнa). Hoтa бене (rIе зaбyти.- npu. l| .  nepекл.| -
Шoтa i  l l . [eсьняк дoПyсKaютЬ явl ly манiпуляшiю uифpa.
ми (с. 429_-43| ),  бo сумa oсiб, rцo BхoдиЛ[I дo oКpeмих
куpeнiв iбoТвoк CБ сь,Iадас l800'  a в текстi  без oбгpуl l .
TуBання пoдaнo: 2500 членiв УПA i  3000 в зaгoнaх самo.
oбopoни. 3 виЩенaведенoгo пiдсyМKy BипЛиBа € ,  щo вiй.
сЬкo маЛo ЛедЬ lIе десяTикpaTнy пеpeBaгy'  а Hе так
як пишyTЬ зaзнaченi аBтopи - тpoхи бiльшс як TpикpаТ.
нy.. .  Пepевaгa яBна i  дoсить зt lаЧна. Bpaхoвyюни' щo
oпеpаuiя <<Biсла>> пpoBoдиЛася еТапаМи, i  в кoжнoмy
з } lих пoЛЬсЬка стopoнa oсягaЛа rraд УПA ПеpевaГy
в ЛЮдях (бo пpo матеpiaльt ly бaзy He Bapтo й згaлyвaти),
I lдo)кl la ствrpджyBати iснyвaння 20-кpатнoi в дeякиХ
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в}lпaдкaх пеpeвaги' хoЧa це I{е lиoгЛo бyти викopистaнo

Boю пoстaЛа сoтHя Boлoдi, а Biднoсllo Heчислен}lа i poз.
ташoваHa пoстiйнo y слoвaЧчинi бoiвкa Cryиpнoгo зpoс-
лa дo близькo 60.oсЪбoвoi сoтнi. 3 дiяльнtстЮ oстaнI{Ьo.
гo загol ly пoв'язанo ЧиNlaлo нeяс}toстей i  нутoк. Cпoчат.
кy uе булa oхopol{а естaфетнoТ лiнii, кoтpЬ пo€днyвaлa
кpайoвий пpoвiд УПA в Cхiднiй Галичинiз зaкop,u.oняим
кеpiвництвoм, емiгpацiйним пoлiтичним ueнтpoм. I-[ей
загiн, Щoб rIе псуBати стoсyнкiв з ЧеxoслoвaЧчинoю,

ся з майнoм глибoкo в лiсах, t lе oxoпЛeних yкpaiнськoю
паpтизaнсЬкoю вiйнoю, B тotr{y нислi y стapих табopax
ApмiТ Kpайoвoi в Co. i lьськiй пyшi. Пiсля 3авеpI.Це}Iня
бoТв вoни ПoBеpHyлися дo свoiх, t lеpiлкo спаЛeних бyлин-
кiв, аби на l lpoтязi дoBгих poкiв yлавати пoлякiв.

oпеpaui i  пpoT}l УПA в,rадa пoпеpед)кyваЛа виселеt{.
ням населення. У Бескидаx висеЛяЛи такo)t( пoлякiв
(uей спoсiб }lа3иBався y B'стнaмi <стpатегiнне сеЛo>),
аби невдoвзi д.oсить швllдкo дo3вoлити iм пoвеpнyтися
.Д'o,r'loмУ. 3 виселеЦцiв вилyuалися тaкo)к пoДекyди yкpa.
iнЦi,  зайнятi  нa залiзницi,  в лiсництвax, на кoпaлЬнях,
мeшкаtlцi Пеpемишля та Яpoславa. Hа захiднiй Лемкiв.
U.tинI тpaпдяЛися B}lI lадки' кoли дoзвoЛяЛll залицlитися

рoдинaм ветеpaнiв Чepвoнoi ApмiТ тa Biйська Пoль.
ськoгo i  змiшаним poдиt lа i l4.  У тaких випадкаx..poзпopя-
д)кеl lня вiддавали кoЬ{aндиpи вiйськoвих пiлpoзлiлiв
aбo yпoвнoвaх<енi Упpавлiння ГБ. Загaльна диpeктиBа
пepe,Цбaнaла пoвt lе виселеHtlя.

Умoвами лепopтаuiТ пepелбаналoся нaдaння кoжнiй
poлиtt i  l  тoваpнoгo BaгoЕa, oднaк на пpактl lц i  бyлo за-
l lpoваджeнo нopмy --2 polt lнн Ha Baгoн. Пpавдoпoлiб-
нo, щo так стaлoся внаслiдoк I lor, lилкoBoi oцiнки кi . ' lь-
кoстi  yкpaiнцiв y Пoльщi (80 тис. замiсть l50 тис.),

a вiдтак пptlгoтyвaли надтo малo вaгoнiв. Hopмативний
ешeлo}| склaдався з 40 кpитих вaгoнiв i l0 плaтфopl't,
дe мали пoмiститися 3Ф пepеселенцiв (aбo 80 pgд.t{н пo
3_4 oсoби), l20 oднl l l lць iнвентapю i  30 вoзiв, .  oтхte
задxtt{oм бyлo пepелбачeнo, щo пеpесeлeнцi бiльш, нiх<

ляга € сyil 'нlBy' щo ди.спpoпopцlя тaкa виниlgla в 3}|ачHlи
мipi внaслiдвк мeтoдiв чl{tlенllя oпеpаuii. 3,u.oнeсень пpo
висeлeння вlдoll{l випaдки' paдше х8paктеpll l ' ан.Iж Bи-
ключнi, кoли сeлян 3мyшyваЛи залишит}l свo.i oселi
пpoтягott{ 2_3 гoдин, oбмeх<yючи вaнта}t( дo 2б кг нa
oсoбy, a тaкo)t( (гoлoвним чиl|oм y гopах, ле apмiя пo.
чyваЛa себе невпевнeнo) вивoзtlли нaселе}|tlя ванта)t{ни-
I\,tl{ автoмaшиHaми, щo змyll lyвалo з:Ulиlltнти iнвeнтаp;
дoдаймo неминyui y тaкiй ситyаuiТ pеквiзиuii кoней i
вoзiв, i ми oтpимa €мo пoBI{y каpтиlly. Biдoмi.дoнесення
пpo тe' щo при вiлпpaвui ешeлoнiв y oльштинсЬкoмy вo €-
вoдствi tIа oдt|y Ь{ацlи}Iy вaнтaжил1' нaвiть пo 8 po,п.ин,
чи бл.30 oсiб,_ цi люди бyли пoзбавлeнi всьoгo мaйна'.B 

хoдi сaмoi oпepаuiТ <Biслa>, вoнa }Iе oтpимaлa
пpoпaгаHдистськoгo poзгoлoсy' iнфopмaцiя в пpесi булa
Pадшe скyпoю - тpoxи пpo бoi з УПA; тpoхи пpo-пpи.
бyвaюних дo oльштинськoгo вo€вoдствa пеpесeленЦiв
з <Pяшiвщини> чи нaвiть з цeнтpaлЬнoi Пoльщi. Темoю
лня бyла тoдi <битва за тopгiвлю>. Лишe пiсля l956 p.
в пpoпагaндi пoчали пpeдставлятl{ темy бopoтьби
з УПA, пoкaзyюч}r oпepацiю <Biсла> як вiдплaтy
3a смеpтЬ генеpaла Cвсpневськoгo i  виpаз <спpaведли.
вoгo гнiвyь пoлЬсЬкoгo наpoдy. Hаскiльки це пoв'язaI{o
з пpихbдOм дo влaди в кеpiвництвi ПoPП шoвiнiстич.
нoi фpакuiТ та iдеoлoгii, кoтpа з чiсoм нa6улa адeквaт-
нoгo наймеt{yванI{я eн.п.oкoмунi i ,  нe мoжy oЦiнити, o;, lH3К
дyмaю, щo дoкладнiшe пpoсте)I(еttня зaлежttoстi мlж
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пpoпaгандистсЬкolo пoлiтикoЮ щoдo нацiol{аЛЬних
мeншoстей (oкpiм €вpeТв, бo цe специфiчнr п}tтаl l l{я)
i бopoтьбoю зa BЛaIIУ в ЦK бyли би дylке пoвчалЬtlиМи.

Пiдсyмoк oпеpаuiТ <<Biсла> - х<аxливий. I-[е стo.

хoчa oсTaннiм часoм yсе смiливiше _ i  з недoвip 'ям
дo пoлякiв виявляЮтЬ свoе iснувaння. Kpивдa дaвнi i  л iт
надтo глибoка, а бeзглyзда (а мo>ке свiдoмo po3пЛанo.
ванa) пpoпaгандa пoстiйнo пiдживлЮr i  пoглиблюс
нeдoBipy щoдo ПoЛЬщi та пoлякiв.

УPяД' a нapoд _ Mешкаючих пoмiж нами yкpaТнцiв за
}lеI\{инyче злo, з вopolкiстю i пoгopлoю. Ми нe хoтiли
мати пoмi lк себе yкpаiнЦiв, г ipше тoгo - ми хoтiли вipи.
ти'  щo цr наpoд yбивЦь, гайдaмак i  т.  п '  Hе всi  -  цe
пpaBдa _ аЛе дoстaтня бiльшiсть. aби мoх<нa бУлo ска.
3aТИ - t{аpoд, ска3ати - ми. I вдapити себe в гpyли.. .

пPиitITКl|:
. Blurn I. Udziаl Wojskа Polskiеgo w wа!се o utгwаIeпir w|adzу

ludowej_w Polsсe _ wa|ki z UPA /.wojskowy Pгzegl4d Histoгyсz,.
ny.- 1959.- No l ..  Rzеpski  St.  Sf|аkiеm 32 Ьudziszyfrskiеgo puIku piссhoty.- Waг-
szаwа.- l959.3 Gerhагd J. DаIszс szczeg6|у wa|k z bаndami UPA i WiN //Woj9kgwy Pгzеgl1d Historусzny._ l959._ No 3..  W wа|се o utгwalспiе wlady ludowei |944-47._ Waгszаwa._
t967.

5 Nowасki W. oгgа4izaсjа i  dz iа laniе Wojsk Wеwngtгznyсh.
Siеrpiefr l944 - mаj l945.- In: Z wаlk pгzесiwko zbгojnеmu podzi .
еmiu l944_47.- Waгszаwа.- l966.

! Dominiсzеk H. Wojska obгony Pogгаniсzа. l945- l948.
i  Ginаlski  Е. '  Wysokifrsk i  Е. Dziеwiqta Dгеzdеfrskа - Wаrszа.

wа _ l984.
E Jаdаm l l  P ioniеrskа soolесznosё w Bieszсzаdасh - Rzеsz6w.-

l 976.

Pефеpaт вuroлolllенo нa сuilnфigI||i в ЛoОзi
27.I0.I987 p, <Лitтoвцi, diлopgсu, укpаiнцi, no-
ляKu - nepеdумoвu noсанaння>, opеaнboвс|t|ol||g
,Ц,gшnacтupcтвolt Tвopauх Сеpеdoвuщ npu'<ocTelli
oo. сзцiтiв. Пеpеклadенo ц|{pаit|cbtсoю l|oвoю З l|а-
luuнonuснot KсеpoKonii. Назвa opuеiнaлу: Tadеusz
Аndrzеj olszаilshi. |Vohbl аkcji кVista>.

eвeeн I4IcIIЛo
oссoЛlHЕyl}l

Чимaлo oзнaк yкa3yс нa Тe' щo тепеpiшнiй спip зa
зiбpaн ня бyвшoгo йаукЬвoгo i  нститyтy iм.. oссoлiнсiких,
щo iснyвaB у Львoвi \o l939 poкy, rиoже виявитися oд-
ниN{ 3 Чиl. l}IикiB, яt<|4Й вплива €  нa кшaЛт r\,taйбyтнix
пoЛЬсЬкo-yкpаiHсЬкt,tх Biднoсин.

[е пiдтвеpджу€ бaгатoмiсяЧнa Пpoлагаltдив}tа ка.Ilt-
панlя '  3opгaнl3oвaна пoЛЬськиМи засooаIии lvtасoвol lн-

фopмaui i .  Bимoга пoвеpнyти кI{}rгoзбip ЛЬBiвсЬкoГo oс.
сoЛl}IеytYl t.l сyпpoвullIl Iи щopазy Чaстlшl 3асyд)l(еtIня
yкpaIнцlB y не3aкol lнoгиy пpиBЛас}lенHl пoЛЬсЬких кyЛЬ-
Typних дiбp, дoвeли дo 3гуртoBaHня найвa>кливiших для
фopм yв.a н ня гpoм адсЬкoi дyl',1 ки сеpедoви щ, вiд кp a й ньoi
пpавицl Пo кott4yнlстичl ly лlвицЮ' Щo впеpше NIaлo lvt lсцe
в.Пoльщi aх< y l947 poui.

Пеpел ведe вiдoмий пoЛЬсЬкий пyбЛiцист Bеслaв
Бy.п.зинський, в iн зa к iЛЬкa oстаннiх мiсяцiв oПублiкy-
BаB на стopi}tках найвпЛl, lвoвiших чaсoписiв зв'язаних
як з <<Coлi l iаpнiстю> i  Pимo.кaтoлицЬкoЮ цеpкBoю, тaк
i  ПoРП' к iлькаt lадцять стaтeй майжe i .ц.ентичнoгo змi-
стy (пop.: 3 <<Газетa Bибopua>>' u.49/ l989, ст. <Плямa>).

Ix спiльна pиса, } lе звах(aючI.I Ha пoлiтичнy opi €нтa-
цiю часoписy, це нeзвиЧaйнo еIt loцiйний зaсyд y тoмy' щo
yкpalнська стopoнa (л}rш lнкoЛи нaзиBанa <paдян.
сЬкoЮ>) й дoсi нe пep €, l l 'aЛа Пo.llьщi нi oднoi кни)l(ки з
кiлькасoттисяЧнoгo книГoзбopy oссo,r iнеум, кpiPt l lе-
зHaЧнoi к iлькoстi  в 1989 poui.

,+
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BицЬкy панopaмy> (s iс!) .
Я irх< нiяi< нe найipяЬся заxищaти Хpyшoва. Пpoтe

мaю 3a oбoв'я3oк, бyлyни iстopикoм з пита}lЬ пiсля-
Bo€Ht|иx .пoлЬсЬKo.yкpalнсЬких вlднoсиtl l qпиpaючисЬ

спoгaдalvtи oсiб зв'язаних з бiблioтeкoю в i i  львiвський
i вpoЦлaвський пеpioди пpoчитати iнфopмaцiЮ пpo Tе,
щo B)ке навеснi l945 poкy ПpезилiвAк'aдемiТ нayк УPСР
ствopилa y Львoвi кoмiсiю 3 пpo(Рeсopoм Михайлoм
Boзнякoм як гoЛoвoЮ, d ця кoмiсiя мaла зaвдaння пiд-
гoтyвaти 30 000 тoмiв, y цЬoмy числi l0 000 стapoлpyкiв
зi схoвищ oссoлiнеyм як .ЦaP для зьlищениx пoлЬсЬких
бiблioтек. ,Boсени Paда AкaдемiТ наказалa пiдвищити
чисЛo вибpaниx книжoк i  pyкoписiв .цo 50 000 тoмiв.
Тi книrкки тa 577 iншиx музейних oдиницЬ з з iбpaнь
oссoлiнеyм вiдпpaвлeнo дo ПoлЬщi в жoвтнi l945 poкy.

. У тpавнi 1946 poкy дopyЧенo ви6paтн ще l00 000 тo-
мiв, пpинoмy дo yBаги бpалися такo)t( pyкoписи й стаpo-
дpyки. f loвгoлiтнiй пpаuiвник oссoлiнеyм Фpaнцiшeк
Пайoнчкoвський згa,Ц.y € ,  щo <кни)Kки вибиpaнo yже l .te
Лt{шеHЬ 3i схoвиЩ, aлe Й з т. зB. забeзпeчених фoнлiв>
(с. 52). У липнi кiлькiсть пiдгoтoваних лля вiдпpaвлeчня
кtlижoк збiльшилася на настyпнi 50 тисяЧ oдиницЬ'
y цЬoмy 35 тисяч стаpoлpyкiв з ХVI-ХVII стoлiть (мi;к
l{их l{изка yнiкальних t(ни)кoк гoЛЛaндсЬкoгo книгo-
дpyкapя Елuвеpа) ,7 тнcян pyкoписiв, Ц. iн.,  М. Koнoп.
ницькoТ, Я. КaспpoвИчa Ta iншиx. A надтo yкpaТнськa
стopol lа пеpедaла пoЛЬсЬкиM IЧyзеям 230 каpтин]з львiв-
ських гaлepeй (майжe BиклюЧнo кapтини Я. Матейка,
я. i  B. Koссакiв, Я. Мaльчевськoгo) ,270 oбpaзiв з киТв-
сЬкиx галеpей тa, згадaнy вже l{а пoчаткy, <<Pацлaвиць-
кy пaнopамУ>' Д €  зoбpaх<eнa битва пoвстaнсЬкoгo вiй.

ський - 3a пoвеpнeння <пpивлaсl iених> зiбpаны-вeдeнo
зав3ятy бopoтьбy>. Tим бiлЦl le, якщo пoKJIaдатися на
спoгaди згaдaнoгo вже Ф. ПайoнчкoвсЬкoгo' який вiд

aльний пoiзд на 5 закpитих вагoнiв, двa вaгoни-плaт.

yчастЬ oбi делегацiТ та пpелстaBHики пеpемиськoi влaдИ
й opганiзаuiй. Cлiд пpизнати; щo тoй pестopаH (не iснyю.
чий сьoгoднi) пiлгoтyвaв бeнкет, яKtlЙ }Iе пoстyпався

a
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щoнайкpaщиIt,t стoличнl{м pестopанaм. ЧPrсЛенниil{ тo-
стаtt, l ,  спiвaм <G6гаlu, czУ ci  niе 2al> i  <Do widzеnia
wkгotсе>, oсoбливo тoгr{y, щo дeлeгaти спoвiстили пpo
нaстyпний тpaнспopт - закiнчився пiзнo Bвeчеpi пpa-
цьoвитий деtIЬ> (с. 58-59).

I спpaвлi, незабapoм, бo 26 беpезня |947 poкy y Bpou.
лaв пpибyв тpетiй тpаl{спopт з з iбpaнням Бiблioтеки
Oссoлiнських (67 400 книжoк, стаpoдрyкiв i  pyкoписiв).

Чoмy, oтже' тaкi лoбpi пеpспективи спiвпpаЦi, Щo
3BoдиЛaся пpaктичtlo дo пеpедal{ня лиш yкpalнськoю
стopoнoю пoЛЬсЬкиx кyльтypHиx ,u.iбp, зaлoмалися пiсля
l947 poкy? Biдпoвiдi нa цe п}lтаt{ня слiд шyкaти нe тiль.
ки y Львoвi. Листyвaння мi>к ypяДoгr{ PП i УPCP пo-
кaзy €, щo спpаBа пoвepнeннЯ зiбpaнь oссoлiнeyм. I\,tаЛa
tllд тy пopy дЛя пoлЬсЬкol стopoни чистo пoЛlтиЧHе
значення. (Hе згадyю тyт пpo автентичнi спoдiвання
пoлЬсЬкиx наyкoвиx кiл, якi, Q.vлy'ни Poдoм зi..Львoва,
пo вiЙнi oпиl{иЛися y Bpoшлавi).  У листaх дo хpyЩoвa
Беpyт багатo pазiв пiлкpесЛювaв, y кoнтекстi близькoгo
pеФеpенлyмy, a пoтiм вибop.iв лo Cеймy, пoлiтиннi кopи.
стl пoлЬсЬкигvl кoмytl lстaN{ вlд пoвеpнеHня дЛя пoЛьсЬкol
кyЛЬтypи oссoлiнеyм. <<Пеpемoга> y вибopах oзнaчалa
кiнець якoi.небyль poлi спpави oссoлiнеyм. Щo бiльшe,
вoнa п{имoхIтЬ Мoгла нaгaдати пpo дpaжливy спpaвy
Львoва й сxiдних, yтpaЧeниx Пoльulею, тepенiв. A ще не
пpихoвyвaнo тoгo' щo 3гvl lст пoBеpнeHих кни)кoк' кapти}l
i  мyзейних експoнатiв бyв нyжий вapтoстям, якi вiдтoдi
мaли бyти 3aгaЛЬнoпpийнятими. 3дасться, пiлтвepлжyс
це дoля <Pацлaвицькoi пaнopai, lи>, нa експoнyвaння
якoТ пoляк?М .Ц.oB€ЛoCя чeкати пoнад 40 poкiв.

Пpa.вда пpo дoлю львiвськoгo oссoлiнеyм, тp^aктoвa.-
нa наpiзнo вiд пiслявo € t l}Ioгo стaнy спpаB на 3aхiднiй
Укpaiнi,  завх(ди бyлe спpoшeнa, викpиBле}lа дo Bиглядy:
tlищенo, бo цe.. бyлo пoльське! Ha x<aль тoдi tl}tщенo
пepeдyсiм укpаiнськy кyЛЬтypy. Таке ствеp.u.жeння частo
викликa €  y пoЛЬсЬкoгo читачa зд}|вyвaння, пpямo oбy.
pe}Iня. Пpoте гoдi запеpечити тoй фaкт, Щo зiбpaння
oссoлiнеyм, пoпpи пеpехoвyвaн}lя. пpoтягoм дeякoгo
чaсy в невiдпoвiдних y[,toвaх'- iснyють. Haйцiннiшa iх
чaсти'}Ia' пoвepне}Ia в l945_1947 poкaх, слyжитЬ пoлЬ-
ськiй кyльтуpi й нayui. Хoч, мo)t(лиBo, B. БyлзинсЬкoгvty
вдaсться пеpекoнати нитaЧiв, щo Haцioнальний iнститyт
iменi oссoлiнськIrх ви}Iик y Bpouлавi нa oснoвi нiме-
цькoгo книгoзбopy! Уцiлiли тaкo)t( десятKи цiнниx зiбpань,
а такoгo не мoжнa скaзaти пpo yкpаТнське зiбpання.

Kiнeць вiйни та дpyге (пo 1939_l94l poках) <вoз-
з' €днaння> 3axiднoТ УкpaТни з CPCP oзнaчaв ДJ|я
yкpaТншiв настyпний етaп стaлiнськoгo терopy. Усе
стBoрeнe пеpeД l939 poкoм мaлo <бypx<yaзнo-нauioнaлi.
стичний> xapaктеp, йoгo забopol{ювaнo aбo нищенo.
Toдi.тo yкpaТнськa кyлЬтypа зaзнaЛa найбiльшиx втpат.
3амiсть oсiб, щo 3 oднaкoBoю любoв'ю стaвилися дo
кнl lжoк нaдpyкoвaних киpиЛицею i латинкoю, пpийшли
Люди, найпеpшoю ваpтiстю яких бyлa гoтoвнiсть Bltкoнa.
ти кoжний нaказ паpтiйнo.aлмiнiстpативнoгo апapатy.
Toж кoли тpеба бyлo нищити _ }lищили, кoЛи Hакaзaнo
пaлИT|| книжки - ПaЛИлli.

Пpевeликий аpхiв i  бiблioтекy Гpeкo.кaтoлицЬкoгo
МитpoпoлиЧoгo opдинаpiатy ( l875-1944) y Львoвi,
пoдiбнo дo тoгo, як i аpхiв митpoпoлtlта Шептицькoгo
пepемoлoли виpoбнi паriеpy.-Уuj. i l iлo кoлo |0 %. У |952
poui спеuiaльна кoмiсiя ви6paлa y львiвських мyзеях
кiлькасoт нaйцiннiшиx eкспoнaтiв, a вi .Ц.тaк...  спалeнo iх.
Тaким спoсoбoм зHиlценo м. iн. 294 бeзцiннi oбpaзи,
y цьoмy l0 пoлoтeн М. Бoйнyка, 40 _ o. Kypиj laса,
8 - I.  Tpyша, 3l - П. Хoлoднoгo. 3гopiли всi пopтpети
митpoпoл}lтa A. ШептицЬкoгo, oбpази з зoбpaх<еннями

нiсть числa, деякi з ниx дaтyютЬся oстаннiми poкa[4и.
I{вiль i вoлoгiсть l|ll lцилt{ y Львoвi не тiльки пoльськi

кни)ккl,t .  Тoж чи гoдитЬся пpиписyвати yкpаТнuям
негiднi вчиl{кt,t '  нe вiлpiзняючи дoвoлi тyмaнниx <пPe.д..
ставникiв yкpaiнсьхoi стopoни>, Щo piшaлa пpo дoЛю
м. iн. книгoзбopy Oссoлiнеyм, вiд yсьoгo yкpaТнськoгo
сyспiльствa? Чи наслiдки саtvloвoЛi пapтiйнo-адмiнiстpa.
тивнoгo aпapатy слiд пеpeклaДaтИ на спl-ll{y'всЬoгo yкpa.

I(aтиня, нe зaгo €нa paна вiд стaлiнiзмy>. To якy назBy
п iлбеpe автop. бpyтал Ьl{oмy ви селеtltlЮ l Ч9 тl.. yкpа iн шiв
з пiвденнo.схi.ц.ниx вo €вoдств Пoльщi в l947 poui в pам-
кax oпepaцiТ <Biслая, yв'язнеt|}|ю 4 тисяч х<iнoк, дiтей
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poкiB кoЛекl l iя дoкумeнтiв, де бyла м. iн. б iльшiстЬ мaте-
piалiв щ iстopi i  Укpаiнськltх с iчoвих стpiльцiв, Тoвapи-
стBа <<Пpoсвiта>>' спaдщинa вiд бaгатьox ви3HaЧних
yкpаiнських пoлiтичних дiячiв, м. iн.  .Д..  .Ц.oнцoва, ма.
теpiал и Укpа ТrtськoГo па pЛа lv|ентa p нoГo ПpедставHи цTвa,
yкpиBа €тЬсrt цвiллю бyлуни пеpеxoвyBанoю вiд. пoнад
40 poкiв на гopишi Hацiottальнoi б iблioтеки Hа плoщi
Kpасi l tських,.а Дoстyпy дo l tе i  rIс МаЮтЬ як пo" ' tьськi ,  так
l  yкpаlнсЬкl lсТopики/

Чoмy кiлькадесятl-tтисячний книгoзбip спаpхiальнoT
бiблioтеки в Пеpемишлi <poзтaнyв> вiд пo.qyм'я t laд-
сяt lсЬt(иx Boгt|иЩ, poзпаЛеtIих не УПA, дo незамiтнoi
неoзбpoснoмy oкoвi к iлькoстi  на к iлькox пoлицяx Hа-
цioнальнoТ бiб".r ioтeки i  Kатoлицькoгo любЛинсЬкoгo
уlt iвеpситетy?

Яка дoля бiблioтеки Пp3BoCl ' l3BHoгo хo, 'IMсЬкo.пiд-
ЛясЬкoгo спискoпa lлapioнa, в iдoмiuloгo як пpoф. oг i .
енкo, з iбpaнь yкpaТнсЬкoгo HayкoвoГo iнститyтy в Bаp.
шавi '  Лемкiвськoгo музею в Cянoцi,  Музею <<Стpивiгop>>
в Пеpемишлi?

.  Чи iх.тpaгiннy дoлю вitt  такoж назBе <злoстивiстю
кi". lькoх мiсцевих УPяДoвt l iв>? Чи не . l .pетЬoЮ' кpiм I(а.ги-
ня i  oссoлiнеyм <<не Загo € I loЮ paнoЮ вiл ста; l iн iзмy>?

Hакiнець, як на мiй пoгЛяД, не дoбачaю якoгo.небy,r lь
l i lаt lсу poзB'язaти .  сПpаBy oссoлiнеум з .тепepiшtньolo
укpа iнськoю адм i  н iсr.pa цiею..Tа ка мoж;t и вiсть з-a iснувa.
ти Мoже лиш тoдi,  кoли yкpаiнський наpoд здoбyде сoбi
сyб'сктивнiстЬ, а Укpаir la сyвеpeнiтет. Тим фaтальнiше
Bpaженl{я спpaBЛяЮть пoльськi  спpoби poзMoBЛяти 3
укpаТнцями неpез Мoсквy.

Чaстин a 2

Aндpeй Шeптицький: кHe у6иЙ|>
зниlцeння пPaвoслaвниx святинЬ
нa Хoлr'rщинi
зPyйнoвaнi xPами

гpeкo.кaтoлицькa L|epквa y Пoльщi

€веeн |у|ICLtЛО
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fIadpgк6вaнo у crуpнaлi <Зgcтpiнi> ( Bapшавa)._
Ч. I _2 / l990.- с. 85-88. Пodaeтoся зi збеpеltсен-
нян npавonucу.
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Бocroю Muлiстю i Cвятoeo Anocтoльcькoeo Pu'|cbкoеo
Пpеcтoлg Блaeocлoвенtвм Muтponoлuт, Аpхuenucкon
Гaлuцькuti i Львiвcькurt enucrcon Kал,янeчькurt ,\,ухo.
вeflcTsu rt aipнu*t Mup o Гocnoili i блaеocлooе||cTвo

HЕ yБии!

.. . .Ц.ивним спoсoбoм oб[,taнюЮTЬ себе i  людей тi ,  щo
пoлiтичне вбивствo не yвaх(aЮть гpixoм, начe би пoлiти-
ка звiльнялa чoлoвiкa вiд oбoв'язкy Бoжoгo 3aкoнy та
oпpавдyваЛа 3Лoчин, пpoтивний людськiй пpиpoлi. Tак
не с. Хpистиянин е oбoв'язкoвий зaхoвyBaти Бo>кий
3акoн не тiльки в пpиват}Ioмy я<иттi,  але й в пoлiтичl lo.
п{y та сyспiльнoмy rкиттi.  Людина' щo пpoлива €  t|е.
пoвинl ly кpoB сBoгo вopoга' пoЛlтt lчнoгo пpoтивника'
€  такиI l l  саIt{им ЧoJ'IoвiкoвбиBникotr,t ,  як людина, Щo l lе

poбить д.пя pабyнкy, i таl< саl{o зaсЛyгoвy€ Ha каpу Бo>ку
i нa шtятвy I{еpкви.

Хpистияннн, i  не тiльки хpистиянин, a кoх(на людиl{а
oбoв'язана з людськoi пpиpoДl,l дo любoви блих<ньoгo.
I не тiльки xpl{стияH' але й всix людeй бy.пе Bсeв. Бoг
I. Хpистoс, спpaведливий Cyлля, сyдити пo всiм дiлам
)к}lття' а пеpeдyсiм пo дiлам шиЛoсеpдя i любoви ближ-
}lЬoгo' як це oписaнe в пpитнi пPo стpaшlний сyд
(Мат. xxv). Чoлoвiкoвбивtlик не тiльки, щo нe мaв i l , lи.
Лoсеpдя для вбoгoгo, тepпЛячoгo, yв'я3ненoгo, аЛе блих<-
нЬott ly зpoбив найтяжнy кpив,r.y, якy тiльки мiг зpo.
бити, вiдбираюЧи йoму життя, i тo п,toх(е в xвилi, кoли
тoй бли>кнiй, на смepтЬ }|епpигoтoвaннй, стpатиB Чеpе3
ltei  всякy надiю нa вiчнe х<иття! Тим вчинкoм скpltBдиB
вiн yсiдiтн вбитoгo, жiнкy' стаpиx батькiв, якi без пoмoчi
вбитoгo, зaсy.п.lкеtli tvlo)Ke нa гoЛo,ц. i нужлу. Tа не тiльки
вбив б;lижнЬoгo, але й свoю Д.yшy пoзбавиB t{адrlpиpo,ц..
нoгo }киття, Бoжoi благoдатi,  та ввiв i i  y пpoпaсть,
з якoi Nlo)ке, в>кс ri tte бy.п.e спасiння! Бo пpoкляттям
непoвиннoi кpoвi викликaв! }lo)ке, в свoiй дyшi деlvIoнiв
пoжадЛиBoстi,  якi ках{yть йoму в тepпiннях i  бoляx
блих<iIьoгo luyкaти власнoi pалoстi.

. . .Cвiт гиlIe 3 бpакy любoвi, г1{}lе 3 людськoi нeнави.
стi!  Hе пеpестaвaймo ж благати BсевишнЬoгo пpo oбиль-
нi. теплi дoщi йoгo святoi блaгoдaтi з небa.

сHe y6ийlr

Bкiнцi звеpтaюся щe дo вaс yсiх, flopoгих Бpатiв,
вipниx тa yсилЬtlo Bзиваю дo зaxoвyвaння якнайбiль-
шoгo сyпoкoю. Boсннi чaси пpи}loсятЬ нaм нeoднo
теpпiння i нeoднy спoкyсy. Идe лиш пpo цe, щoб з Бoх<oю
блaгoдаттю тpивaти пpи Бoжoмy зaкoнi i сильнo нa.
дiятися нa Bсeвишньoгo' щo йoгo Пpeсвята ласка oбеpне
на нашe дoбpo всi тepпiння, якi нaм зiслав. f loсвiли
пpиниrиa€гvro з Бoх<их pyк; нiuoгo нe дiсться без вoлi
Heбeснoгo oтця. Бoг, дoбpий Батькo, зtt,tилoсеpдитЬся
нaд нами' пpoститЬ нашi гpiхи i  дaсть дiждaтися блaгo-
слoвeнHoгo Чaсy миpy. 

2l листoпaда l942..poкУ.

Львiвcькi Аpхiеnapхiяльнi
l942, лucтonad._ Ч, I I,_ с.

вidoлocтi._ Львiв._
179-t80, 183.

Б. )KУKIB
H],tщЕHt|я цЕPKOB }tA xoЛмщиHl в lg38 p.

Cпouaткy l938 p. нiхтo з хoлмщaкiв }Ie пpиПyскав' щo
мo)ке статиCЬ щe Щoсь гipшoгo, нiх< звичaйна xoлIrlсЬкa
дiйснiсть. И спpавдi, гyбити, здaвалoся' бiльше не бyлo
чoгo. Бo пiсля l9l8 P., T. e. пiсля нaстaнoвЛення нaд цiсю
зeмлeю пoльськoТ влaди, пoлякI{ 3аЧиtlилI,l майх<е всi
цepкBt{' l.69 uеpкoв висвятили на кoстeли, вiдiбpaли вiл
yкpаiнськoi [epкви й poздали ксЬol{дзaм тa кoлoнiстам
пoнaд l7 000 гектapiв найкpащoi зeмлi, зaбopoнилй пpа-
цЮBaти кyльт.-oсвiтнЬotl|y тoвapиствy <Piднa Хата>, 3а-
бpaли йoгo бiблioтeки' пoнищили Bсe мaйнo, П1IIПLII|L1лL1
дiяльнiсть yкpаТнськиx кooпepатиB' цiлкoм 3Hищили
yкpaiнське шкiльництвo, Bиapeштyвaли свiдoмiшиx
гpoмaдян...

Безкoнечнa ни3кa пpиних(eнЬ й знeвaг, пaЛила сopo.
мoм i гнiвorvt сеpцe кoжI{oгo xoлмlцакa. Hi, гipшe нe Мoг.
лo бyти...

Aлe це г ipше пpийшлo в poкаx l938 й l939. Cтparuнi
poки диявoльськoi бopoтьби uiлoi леplкaви пpoти Iиа.
ленькoi гopстки xoлмщaкiв-yкpаiнцiв.

Пoчaлoся з атакiв нa ПpaBoсЛав'я y пoльсьrсiйпpесi,
на чoлi з кpакiвськoю гaзетoю <Iлюстpoвaни I(1р'еp Цo.
дз €нtrи>. Пpaвoслaвнi, цi гай.п.aмaки' твepдилa пoлЬсЬкa
3r



0{l Б. )KуKIB

.пpeсa, yкpaiнi3yютЬ xoЛмщинy. Iх тpeба пeРевести нa
катoЛ}lцтвo' тoдi все бyлe лoбpе. Пoтiм завopyutилась мiсцевa пoльсЬкa адмiнiстpаuiя
fi.,гp-oма.u.янствo. Ha пoстеpyнк}r пoлirrii, Ja.д9 <pефеpeн.
тiв безпeчсI{Ьствa> пoЧaЛи вtlклиKати свiдoмiшиx гpoмa.
дян' зaтpимyвали iх в aperuтaх,6l|ЛИ, ка3алl.l iм пepе.
хoдttти }Iа катoлt{цтвo, абo виixати з Хoлмщини. A мiсце.
вi пoляки пoчалtt opганiзyвaти piзнi тoBаp}tства <<oп€кi
кpесyф всxoднixр й дoпoмагaти пoлiцiТ нищитt{ yкpaiн.
цiв. Ha зiбpaьняx мiсцевих пoлякiв oгoлoшyванo тaкi
yхвaЛи: ; <l. .  Hayка peлiг iТ в шкoЛaх для дзсцi пpaвo.
CЛав}lих пoвlннa пpoBад3lцЬ с €н B €Hзикy пoЛЬскl i ' .
2. Haбoжеllьствa в цepкBях пoвiннo oдпpaBяцЬ с €H pyв.
}l €х( в €}lзикy пoльскiм. 3. 3влaшчa дoтичи тo €}l3ика
ка3ань. 4. Cвснта y пpавoслaвних пoвiнни oдбиваць ссн
Bед.Ityг нoвeгo стилЮ,> й т. п.

Так, 3 квiтня 1938 p. у с.  Cавинi мiсцeвий ксЬoндз
3игмyнд Гх<игoжевскi  та паpy мiсцевих пoлякiв, як
Г. Boйцехoвскi  й Ф. Фiлiпoвiн yлаштyвали вiче, нa якo.
It{y дoмагаЛися poзiбpaти пpaвoславнi шepкв}.r' 3мyсит}l
священикlв слy)кити и пpoпoBlдyBати пo.пoЛьсЬкo}rу тa
виселити мiсцевoгo пpaвoслaв}Ioгo свяtценика. Koли де.
хтo з.пoмiх< зiбpaниx не хoтiв пoгoдит}lся на цi пoстанo.
Bи, тo ix змyсили мoвчати' кa)I(yЧи, lцo це нa наказ вищoi
вJlади i щo <там y гypI{ лепсй в €д3oн>>' шo тpеба poбити.

B пoльськiй хoлмськiй гaзетi  <Kpoнiкa Hалбyx<ан-
ська> з l0.04. l938 p. y пepeлoвiй статтi  yмiшенo 3аKЛик'
дe м. iн. читаемo: <дolvlагаIии с € l{ пoльскiх дyхoв}lих
пpaBoслав}lих нa тepен € нaшrегo пoвяту' пoльскlх хa3aнь
в цepквях пpaвoслaвHих.. .  Жoндaми злiквiдoвaня uepквi
3амк}l € l lтt{x, ктype свoТм iстненем бypх<oн лoбpe стoсyl|.
к i  люднoсцi p>ким.-кaт. i  люднoсЬцi пpавoславнeй.>.. .

B деяких пoвiтax, як нпp. в Бiлгopайськiм, пpедстaв.
ники BЛади з пoдiбними peзoлюцiями (в бepезнi й квiтнi
l938 p.) xoдиЛl l  пo хaтaх пpавoславниx й змytuyвали iх
пiдписyвaтися.

,Ц.o священикiв заявляЛacя пoлiцiя й гpoзила най.
тяжчllми каpами, якщo Bo}lи Й нaдaлi бyлyть пpoпсвiлy.
вати llo-yкpаТнськoмy й вiдпpавляти Cлy'x<би Бoх<i зa
стapим стиЛеll l.

oднoчаснo пoчаЛи oпечaтувати т. 38. <дoми lt,toлит.
Bи>' т. € . xати, щo ix пpaвoслaвнi пoбyлyвaли (нe oтpи.
маBll|и дoзвoлy на вiдкpиття uepкви) спецiaльнo д.l lя
тoгo' щoб тaк збиpатl{ся нa lroлитBy.

Hr,iuiення цePкoв нa Хoлмщинi в 1938 p. 69

B' сaмoмy Бiлгopайськoмy пoвiтi запечатанo тoдi

L{я ц pq uя пол ьoн iзa цii бoгoслyжeнь пPoдoB)кyBaл a ся
yвeсь l938 й l939 pp. Пiзнiшle, кoли в лiтi пoчали валити
цepкBи, тo пoвiтoвi стapoства яв}lo кaзaли yкpaiнuям,
щo llto)кнa ще. вpятyвa.ти цePквtt вiд зpyйнyвaння, якщo
свящeники.--пiнllyть вiдпpaвляти й пpoпoвiдyвати пo.
пoлЬськи. Ц{е бiльшe: тaкиil нпp. тotvtaшiвськиЙ cтapo.
ста, Kaзiмсж Bелянoвскi навiть видaB свяЩёникам
нaказ пpoпoвiдyвaти тiльки пo.пoльrьки.
. .Ц.yхoвeнствo тoдi зoвсiм стpиl{aлoся пpoпoвiдyвaти.
Aлe дo цepкoв пpихoдили пoлiцаТ й тaйнi агeнти- * ви.
i{aгаЛи тaки пpoпoвiдi пo.пoльськи. I Цe poбили нe тiльки
пo глyxиx сeЛaх, алe й в мiстaх, нпp. y Xoлмi. Кoли
пpeдстaвники.дyxoвенствa вияснялl{ гpyбешiвськoмy
стapoстi C. Мapкoвi, щo пpoпoвiдь в йoльськiй мoii
вiдстpaшyе людей вiд цеpкви' тo стapoстa вiдпoвiв:
(a тo зI{aчи' жe Тм не тшeба цepквi>. A всi стapoсти
в oдиt| гoлoс кpичaли на, чaстo стaPих' 3ас.пyжеt{иx
свящeникiв, як нa хлoпuaкiв, щo _ нe пoтеpплять, щoб
в iх пoвiтax <бy.ЦoвaЦь Укpаiнeн>.

Cвящeникoвi с: Мaтче, Гpyбeшiвськoгo пoвiтy, вiцe.
стapoста 3aгpo3ив Btlселеtlt{ям з Пoльщi; свящeникa
с. Xoдивaнцi, ToмaшiвсЬкoгo пoвiтy, 3асyдилн зa вiд.
пpaвЛeння бoгoслyжень на 3 мiсяцi apeштy й гpoшевy
кapy: свящel{икa с. Hoвoсiлки на l мiсяць apeцгтy й гpo.
шeвy кapy й т. п.

Cелянннa з с. Хoдивaнцi, щo мaв 75 poкiв rкиття,
зaсyд)кeнo Irа гpoшeвy кapy й аpeшт 3а тe' щo в йoгo
хaтi вiдпpавЛяЛисЬ бoгoслy>кeння. .[I.eсять х<iнoк 3 rrapo.
xii с.-Хмiлька.пеpeбyли^кiлькa мiсяцiв y в'язницi в м. Бiл.
гopаi 3a спpoтt{B владi пiдчас oпeчaтyва}lня (дoi{y мo.
лптBи> y Хмiльlty..:- Пoльський теpop щe збiлЬшився y тpaвнi й нepвнi
1938 poкy. .(o Bapшaви пoчaли iздпти дeлегати пpaвo.
славHoгo насeлeнI{я <<шyкати опpавeдлнвoстi> у вишoi
вJIади' aлe, звиuайнo, ttiЧoгo й нi дo кoгo нe дoбtlлися.
Bepтaлись сyмнi дoдoмУ, Д€ дiялись всe сyмнiшi пoдii.

Fla з'iздi pезepвiстiв y Лaщeвi, KсЬol{дз y кoстелi
кpиЧaв: (пpeч пpaвoслaве!>, <ttс пшeдaвацЬ }rлскll



Hпщetlня цеPкoв нa Хoлмщишi в l938 p.

poзбip'{и дoвгo пiяЧили. Гoлeшeвська цеpKва (лзвiниuя
й вiвтаpнa настинa) iснyвала 400 poкiв. Пеpебyла
BoHa Biйни пoЛЬсЬкi, poсiйськi,  шBедськy, фpанuyзькy
й свiтoвy. Ii пoщадили кyлЬтypl{i швeди й нiмцi, ах<
вpештi зpyйнyвали <6paтп слoB'яtIи> _ пoЛяки.

.Ц.o сeлa Iгнинa (Boлoдавськoгo пoв.) 8 липня l938
пpиixалo бaгaтo пoлiцaiв, poбiтникiв.пoлякiв i  бiля 30
пox<е>кникiв пiд пpoвoдoм BoлoдaBсЬкoгo peфepeнтa
<безпсченьства> Кpoгyльца, вiйтa гмiни, й кoмeнданта пo.
лiцi i .  Пo.нeлюдськoмy poзiгнавши зiбpаних пpавoслaв.
l{иx, пoчaли вo}lи BaЛити цеpкBy, пPи чoмy збезчестили
сBятoщi, IIoЛaмаЛи пpестiл, зtlиЩили iкoнoстас й oбpази.

У с. Гoля (Boлoдавськoгo пoв.) пiсля тoгo' як
аpештyBaли й вивезли мiсцевoгo свящеl{икa, 9 липHя,
o гoд. 2.iil ' кoлll всi мyжнинll 6ули нa сiнo)кaтях, пpfl.
iхали пpeдстaвники Bлaди, пoлiцiя, пoже)t(ники та poбiт.
нуlки ii за 5 гoдин зpyйнyвали дiм мoлитви. Цeй дiм
збyлyвали пpаBoсЛaвнi y l935 p. нa пpиватнe iм'я oдt loГo
пapoxiянинa.

[o селa Koлехoвич (Boлoдавськoгo пoв.) l3 липня
пpиiхали з м. oстpoвa й Hаpнева peфepeнт стаpoства'
вiйт, секpетаp гмiни Tисьменичi й бaгaтo пoлiцаiв та
poбiтllикiв.пoлякiв. Дo цеРкoвних лвеpeй пiдiйшoв poбiт.
ник й замахнyвся сoкиpoЮ' щo виxoпилась йoмy 3 pyк,
BстpoN{ившисЬ y нoгy. Poбiтникa 3pa3y х< вiдBeзли дo
м. oстpoвa. Poзгнiвaнi пoляки пoЧали BaЛИTI| цеpкBy.
lкoнoстaс i oбpази пopyбали Й звaлу,tлll нa кyпy. Пoлepли
й poзкинyли цеpкoв}Iy бiблioтeкy й дy>ке цiнний стapo.
виrtний uеpкoвний аpхiв.

У м. Koнстантинoвi (Бiльськoгo пoв.) на клaдoвищi
знаxoдиЛася каплиця' шo i i  зpyйнyвaли l3 липня. Мiс.
цeвa влaда 3апpoпoнyвaлa спoЧaткy ше зpoбити жидiв.
ськiй пo>кежнiй кoмaндi, aлe навiть х<иди вiдмoB||ЛIlcЯ.
Toдi нa каttЛиЦЮ нaки}lyЛися пoляки' rцo тaк заB3ятo
бнлн, лaмaли та pубaли дiм Бo>кий' щo зaлиu,I|4л|1 I|a
Bиpятyваl{их oбpазах слiди вiд сoкиpи. Так, нa oбpaзi
Хpиста.Cпаситeля з iкoнoстaсy, пo пpавiй стopoнi гoлoви
Xpистa с слiди вiд двoх yлapiв i  oдин пpи лiвiй.

|4 липltя lloваЛetlo цеpквy в с. /Vlежилiссi (Бiльськo.
гo пoв').  Пpo це лЮди дoгaдyвалися щe напеpедoднi,
кoли poзiбpaHo цеpквy в недaлекoмy 3aгopoвi '  3iйшлися
лЮд}l, пoBи}loсиЛи й пoxoвaли деякi цiннiшi pенi. 3лi.
ймаючи д3вol lи '  щo ix кyпиЛи кiлька мiсяцiв пepед тим'
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жидoм i пpaвoслaвним' а ктo спltlеда, бендзе ви.l].алЬoни
3 кoсцьoJla> й пoд.

У селi Bиткoвi, де тoдi йшла пapuеляцiя [,ta €тку
Pулiкoвськoгo, пpaвoславним вi.u.казyванo: <бендзсш
кaтoЛiк €м, втеди мo)кеш кyпiць 3 €м €t|>.

У селi Kняжпoлi, мiсцeвi пoляки пoчали 3aкЛикaти
катoликiв ttе матн нiчoгo спiльнoгo 3 пpaвoсJlaвними.
П pa вoсл.а вн и x дiте й на.сl|лЬllo. пpи ш yшyвa.л и 9 aЛ и ш aтись
t{а л€Kцll кaтoлllцЬкol PеJllгll' вoдl{лt{ lx .r.o кoстеЛa'
змytltyвалll xpeстнтись пo-катoлllцьки. Kазaли пpaвo-
слaвннIr{ святliти паскll в кoстелi, sабopoняли пpиiжджа.
ти в сeЛo llpавoславl{иr' священнкaм' пoгpo)|(yючи ll{.
в пpoт}lвl|or,ty внпaдкy, пoбиттям.

Bслiд за тltl| пoчалllся масoвi внсeденt{я свi.l.oиих
yкpаiнськиx свяlцеltикiв s Хoлrrщини. Cтapoсти ви.
кликaли дo себe свящeникiв i вимaгалн пi.l.писaти gaявyt
щo вoнlt пpи3нaютЬ <нeпpавнiсть> iхньoгo пepебyвaння
на ХoлмЩинi, й негайt{o пoкинyтЬ цю 3eцлю. Хтo не
пoсЛyxаB' нa тoгo tlацЬкoвyвaнo мiсцевиx катoликiв,
тoro битo, apeштoByвaнo, пiдпалювaнo й стpiлянo (нпp.
стpiлянo в священtlкa с. Hoвoсiлкн, Torrаш. пoв.) fl
наpештi вltселювaнo пiд кoнвoеш пqпiцii.

l наpеtuтi, в .tеpвнi 1938 p. пoчaлoся pyйнyвaння
цeркoв, lцo прoдoв)t(yвaлoсь бiля двox шiсяцiв i якoгo
х(еpтвoю впaлo l62 святннi, нe paxyючн сюдt{ багатo
цеpкoв, знrrrцeниx пoлякaши пеpед чеpв}lеu l938 p. Hа
пpoтeсти й пpoxання IlраBoслaBнi oтpишyвaлп вiдпoвiдь,
rцo цepKви }|усятЬ бyтн poзiбpaнi <a6u свolrr вiдoкем нс
шпецiли мейсцoвoсць>. У цiй кopoтхiй згaдцi пpo нaце
лнxoлiття t{ €мa € rriсця пpигaдaтн всix випaдкiв бypення
цеpкoв. Лише, як пpикЛад' llавoдllll.to деякi з ниx.

Людям с. Гoлешевa (Bo.пoлaвськoгo пoвiтy) стapoстa
й вiйт yвесЬ чaс oбiцяли, щo цepквy нe poзвaлять. Koли
х( лЮдн iм пoвipили, тo 13 лИпt|я 1938 o 7 roд. pаt|кy
неспoдiванo пpиiхaли нa пiдвoдaх пoх(е)l(t|икt{ й пoлiцai
з тpЬoх пoстеpyнкiв з псaп{н. Люди, щo в)кe виxoдили
B пoле, киI{yли )кt{ивa й збiглися дo цеpкви, aле пoлiцai
IIoчaЛи Тх бити й uькyвaти псa}tи. Biдiгнавши людeй,
ltасилЬI{}lки yвiйшли дo цepкви в шaпках, з псaми. Koли
oдна rкiнкa, баЧивши, щo церквy вжe ваЛятЬ, закpичала:
<Хтo ж нaм i де тeпеp бyле пpавити Cлyжби Бo>кi?!>,
тo пoлiцай вiдпoвiв: <Хлoп твyй в хJl €B € нa сянi цi oд.
пpавi.> Мaтеpiял, щo лиtlll{вся пiсля цеpкви, вiлпpo.п.aнo
мiсцeвим- пoляKaм зa l80 зл._ 3a ui гpoшi yчaсники
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тpичi,  на прoщання, вдаpиJlи у BеЛикий дзвiн. 3 iбpанi
пoчаЛи pидати й шiлу нiч нe oПyскаЛl l  сBo € i  сBятинi.  I  цi-
лy нiн y селi ,  пoчyвl l lи неtцастя, вили сoбаки. Рaнкoм,
o 7 гoд. на 8 тягapoвиx аBтах (вантах<iвкaх - npulу|.
gnop') y селo пpиiхали пoлiцаi  тa poбiтники.пoляки.
Пoлiцiя пoЧаЛа гyь{oвиI\, lи к iйками poзганяти наpoл й
гyстo oтoЧиЛа цеpквy. Biйт пoчав шyкати свяtце}lика'
який схoвався y сyсiднЬoмy сeлi .  Poбiтники пoЧаЛи 3ди.
pаТи дax, ЛаIt,tатll i l викнI.aтн 3 цеpкви oбpази тa iкoнo.
стaс. Бiля l2 гoд. 3BaЛиЛи вeЛику баню, пoтiм пoчаЛи
ПиЛкаIt{и poзpiзyвати 3Bеpхy дoни3у стiни Цеpкви i i  poз-
тягувати iх мoтyзками. Бiля 3 гoд. внoчi,  ск i l lчивши
свoю каiнoвy ПPацю, пoлiцiя й poбiтники вiд ' iхaли.

Oдltа з найдавнiruиx цеpкoв на Хoлмulинi бyла rtepк-
ва B с. Poзтoцi (пoв. Хoлм), ulo в>ке iснyвалa в ХVI вiцi
й стoяла l tеПopушHo дo ПoЧаткy нoвoТ пoльськoi деpжа.
ви. Toдi цеpкsy 3аМк}lеHo, ключi зa6paлa пoлiцiя, дo.
3вoЛивlIIи пpaвoсЛаBl lим МOjlит}tся ТаМ тiльки 3 pази
в piк.  У l936 p. ПpаBoсЛавtt i  якимсЬ Чyдoм ,цoбились
дoзBoЛy вiдpемoнтуBати ц}o сBя1.иtIЮ (ru<-t кoштувалo
пo}tад 3000 зл.).  Цю, свi>кo нЪпpaвленy, пpaдаBFIto
цеpквy бpyтальнo знищенo 8 липня. Пpoхaння дo BЛади'
вкpите сoТкаi l , rи пiдписiв, ruoб цеpквy 3aЛишити' зустpi-
Лoся Лt, lше 3 кПиt lаМи.. .

l5 липня збypенo цеpквy в с.  Ciлець (пoв. Хo. l lм).
Hезадoвгo пеpед Tим, як мaйже всЮди, з Ciльця виве.
3енo сBяtценика, Пpи чolt , ty кoме}rдaнт пoлiцi i  ска3аB
свяlцeникoвi,  який пoкaзyвaв папеpи 3 пpaвoслaвнoi ми.
тpoпoлi i :  <Hакази ваlшeгo мeтpoпoлiт|I Д,Ля вас майoм
BажнoсцЬ, а дЛя t lас - )кадней>>. У Ciльlt i ,  oкpiм t lеpкви,
бyла ше капJIичка й дх<еpелo, кy.П.и, як дo Чyдoвнoгo
мiсця в денЬ сB. Aнни сxoдилoся багатo пpoнaн. LI.ю
капЛичкy тaкoж po3BаЛили' пoкиl lавши деpевo B вoдy'
пpи Чoмy зH}t lцеt lo все, Щo тi" ' lьки мo)кна бyлo знишtити.

Пoдiбнo й пapoхiяни с. f l .епyльтиu (пoв. Хo;rм), хou
3Лo)киЛи пpoхання дo BЛади, 3 п, laЧeм диBиЛися, як пiд
pуiнами зава. l tенoi цеpKBи 3ги}lyЛи yсi  iТ святoшi ( l3
липня).

У с.  МoгиЛЬl lи l(я (пoв. Хoлм) зpyйнoваIlO цеpкBy
l l  липня. Koли, пepед тим, пiд кoнвo € rи пoлiцiТ Bивo3иЛи
3 сеЛа сBяtцеl . lика, дo вo3у пiдiйшoв oдин сеЛяl lи l l '
Пoпpoсl , tB благoслoвення й,п.ав сBo €мy пa.стиpевi нa
дopoГy двa 3Лoтиx.. .

Hицlення цеpкoв на Хoлмщинi в 1938 p.

L|еpкву с. Малкoвa (ГpубсLuiвськoгo пoв.) зaчинили
ще в 1929 p. Паpoхiяни 3Лo)киЛи дo Bлади бiл-я 30.пpoхaнь
пpo вiдкpиття цеpкви, але безyспiшнo. У цiй Цеpквi
3нахoдився нyдoдiйний oбpаз Бoх<oi Матеpi й багатo
скаpбiв стаpоyкpаi l;сЬKoгo м}rстeцтва. 7 нepвня пpиiха.
ли pyйнyваТи цеpкрy. Aле люди iТ oбopoняли' хoЧ i  бага-
тo 3 }lих. пoаpештoBанo' а oлнy >кiнкy пoлiцай пpoбив
багнетoм. oднoгo дня навiть oбливанo нapoд 3 пoжеж.
них пoлiцiйHиx аBт якltмсЬ тpiйливим пЛинolu, a щoдttя
битo кoльбами, гyt 'toв|l|rt lуI ПaЛKaми й цькуваIlo псаldи.
A пoтiм, кoЛи цеpкBу таки зpуйнoванo (7 неpвня) бaгaтo
ЛЮдей 3атpиtr{анo 3a спpoтиB владi.  I_[еpкву lIа кЛадoBи-
u. l ' i  пoваленo 7 чеoвня.

У с. Теpебнi ( ipубсш. пoв.) l5 неpвня аpеulTувaHo
сBяlценика, l9-гo викЛикаB йoгo дo себе гpyбеLuiвський
сTаpoста й зaпpoпoнyвав пepейТ|4 нa катoлицтвo, oбi .
l lявlши <(ГBаpа}lтoBаl{oн сЛy}l{бен ypженлнiкa>>. l  липня
цеpквy oпечатаЛи' a 7 Й 8 Лип}Iя - зpуйнували. ! .еpева
бiля uеpкви BикopЧyваЛи, гpy3 poзBезЛи пo дopoгах,
a на мiсце'  дe стoяЛa цepквa, наве3ли свiх<oi землi
й забopoнували. l4 липня свяlцeHика 3акЛиканo дo
стаpoстBa y ТoмаLuiв, .п.e вiЦeстаpoстa Тpyкaнoвiн знуЩав.
ся l lад I lиМ' IIpoпot lyЮЧи змiнити pясy на <мapинаpкен
i кpaвaт>> й вигyкyюни: <<нaс теpaз беltдзсце слyхаць>!

У с. Гoлyб' i ,  як i  в iнших сeЛaх Гpубeшiвськoгo пoвi .
тy, святинЮ пoваЛили' щoб пoбiльl l lиTи наpyгy, y днЮ
Boзнесeнн я Гoспoдньoгo.

Cтаpoвиннy l lеpкBy y с.  Мoлpинi (Гpyбеru. пoв. )
в липнi.сepпнi пepемiненo tIа кoстеЛ' всi  ц iннi pеui ,  apхiв,
бiблioтекy й oбpaзи забpав ксЬoндз з Мoлpиня.

У с. Чoпoвi,  кoли BaЛИЛ|l цepкBy, oдиH 3 poбiтникiв.
пoЛякiв, стaвши на банi,  в iддaвав мoЧ на xpесJЙцеpквl1.

У с.  Cагpинi (Гpубеш. пoв.) 23 тpaвня зdпечатали,
а в липнi зpyйнyвали дiм мoлитви. Пеpeд ТиМ свяЦlеl iикa
BикликаЛи лo ГpубеLuевa, де стapoстa сказaв йoму:
<.Kсьoндз пoвirIсн биць кaтoлiксм. ,П.аем дз € t lЬ дo l la.
МЕслу. >

У с. Ласкoвi (Гpyбеш. пoв.) зpyйнyвали (7 неpвня)
цеpквy, uro i i  пoбулyвали сеЛяни нa в;Iaсний кoцlт.

I{еpкву. с.  Яpoславця, щo iснyвалa 3a пеpеKа3аМи
бiля 600 poкiв,3ниlце}to 30 тpавня. Увесь матеpiял
закyп}lла l lа дpoва мiсцева пoЛЬська МoЛoчаp}Iя.

B с. Бyсьнo (ГpубеLu. пoв.) валивl l lи цеpкBу (7 неpв.
ня) спpoфанoBаHo Cв. .(apи.
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B с. Пpигopiлe poзвaле}|o цеpквy 8 неpвня. B цiЁr
стapoвиннiй цepквi 3нaхoдився нyлoлiйнltй oбpaз Бoжoi
Матepi, щo йoгo l l lанyBали нe тiльки пpавoслaBнi, алe
й катoлики. Пo цiм злoчинi вiлбyлoся tlеpед багатьма
свiдками тpи явЛеt{l lя: l .  Бo>кoТ Матepi, 2. Хpеста й
3. Poзiп'ятoгo Хpиста.

Тoгo х< дня пoчaли вaлити цеpкBy в м. Kpилoвi. Bали.
ли кiлька тlt)кttiв, пiдчас цьoгo мyp, впаBши, пpиЧa-
вив oднoгo пoляка.poбiтника, шo poзбивaючи святl{ню
насмiхався й гoлoснo виспiвyвав: сГoспoди пoмилyй,
пoдaй Гoспoди> й пoд.

У с. Лащiв (ТoмaшiBсЬкoгo пoв.) 4 сеpпllяD кoлll
BaЛАЛtl цеpKBy, збiглoся бaгатo пpавoслaв}Iих. Hа [,laлиx
дiтей пoлiцаТ uькyвали псiв, а стaPших немIrлoсepд}lo
6уlлt,l. oДнa дiвчинa кpикI{yлa: сЛюди, pятyйтe цеpквy'
бo нe rvrатимемo дe й пoмoЛllтися>. 3a цe iТ жахли.
вo пoбитo нa пoлiцiйнiй станицi. Пpипpoвaдили пiд
6агнeтaми сBящеHика, щoб Bt{лляв св. .Il.аpи. Пoлякll
(нпp. вiйт Хмсль) yвiйruли дo вiвтapя B шапкaх' I{адягa.
ли I{а гoлoви вiнЦi, накидyвaли на себe pизи... Бiля
ltеpкBи poзкoпaнo Moгилy б. мiсцевoгo сBященика. Biд.
кpитo тpу}'y й згaньбленo oстаt|ки пoкiйнoгo пастиpя.
Пам'ятник на мoгилi poзбитo, виpyбанo всi дepeвa, щo
poсли бiля цepкBи; сai{y плoщy, дe стoяла цePква'
пpи3нaчиЛи для зaбав мiсцeвoi пoльськoТ мoпoдi. A матe-
piял з цepквl{ вiйт Хмсль пpoдаB oкoЛич}|иlr,l пoлякaм...

Koли валили цepкBy (7 липня) в с. Пepeспi (Тoмaш.
пoв.), тo не вiдpaзy вi.ц.вaх<ились збeзчeстити св. пpe.
стoл з Cв. .[apами. Aлe дo вiвтаpя ввiйшoв вiйт гм. Koт.
лицi, Biнскi,  й сoлтис Haгoвскi (цей oстаннiй в шапцi
й з папipoскoю в зyбах) й змyсили, на дpyгий дeнь,
yсyllyти пpeстiл.

.[o с. Пpiopськ (Toмarш. пoв.) 2 лtlпня пpиixaв вiue-
стаpoста з вiйтoм гмiни Майдан Гipний, oгЛянyли цepк.
вy й виpiшили iТ пoвaлитl'' пpи чoп{y, як oпoвiдaють,
вiцe-стаpoстa ска3aB, щo цеpквy зaЛишIатЬ, якщo лЮдll
пepeйлyть нa кaтoлицтвo. Koли нiхтo не зaxoтiв змiнити
вipи, тo 4 лtlпня o гoд. 3 pанкy пpибyлo 6 пoлiцiянтiв
з poбiтниками, aЛе збiгся нapoд i нe дав BaлЙTv| цеpкBи.
Тoдi вiйт пoiхав y сyсiднс сeлo й пpигнaв щe 33 poбiтни.
кiв. Aлe це не пolt'oглo, хoч пoлiцiя билa людей. Тoдi
I1oляки пoixaли дo Тoмaшевa й, пoвepнyвшись з стаpo.
стBа 3аявили пpавoславнигvl, щo цеpквy не бyлyть вали.
ти, а Пеpеpoблять }la кoстeЛ' якщo 90 o/g лpaвocлаBних
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змiнять вipy. Aле нixтo не пepeйшoв нa катoлицтвo. Тoдi
дy)t(е pal{o (9 липня) пpиТхалo y сeлo 50 пoлiцaТв fi бага.
тo poбiтникiв. Пoлiцаi poзiйшлись пo селi й нiкoгo нe
Bипyскaли з хaт, а poбiтники тtllvtчасoм пiдpiзaли дзвi.
ницю й poзтягI{yли гaкai/tи та пoвaЛиЛи цеpквy. .Ц,oшки,
бpyси й дзвoни ска3али пеpевезти дo пoстеPyнкy y сeЛo
Мaйдан Гipний.

B м. Toмашевi l8 чepвI{я в пpисyтнoстi вiйта й кoмaн.
даIlта пoлiцii poзвалeнo 2 стapoвиннi Цеpкви, oднy tIа
пepелмiстi .Ц.yбинi (збyлoванy l57l p.) '  a дpyгy нa 3aм.
линi (з 1559 p.).

I{epквa с. Bиткoва пеpед poзвалеl{}|ям бyлa oпeчaта.
нa пoлiцiею y Beликy П'ятltицю, сaме пiсля винoсy пЛа-
щаницi, пPи чoмy Людей вигнaли 3 цepкви, а пepeд цеpк-
вoю пoстaвиЛl{ стopо)l{y.

ПpавoслaвниIr' с. Жepник (Toмaш. пoв.) кaтoлики,
як й адмiнiстpaцiя частo гpo3или кhpами зa стiйкiсть
y вipi. I дiйснo в нiч 30 квiтня спaленo цеpквy. Toдi
кaтoЛикt{ (всьoгo в селi 7 poлин) l9 нepвня yлаlllтyвzlли
тут <мiсiю>, щoб вiдiбpати вiд пpавoславних й Цвинтаp.
Hа мiс i i  вистyпaЛи 2 ксьoндзи й вiйт ЛaЩeвськoТ гмiни.
Aлe пpавoслaвl l i  з iбpa,rнся бiля спaленoТ цеpкBи й, щoб
}te дoпyстити тyди пoлякiв, мoЛиЛисЬ вiд lO-oi гoд. Paнкy
дo 6.oi Bечopа, хoч вiд кaтoликiв пpихoдt{лt{ Дeлегaтн Il
гoвopиЛи: <tlас ваtr{ стortд забpаць се; якби ви с € .цлyгo
мoдлiлi. тo ксьoндзa вашeгo }tи спшot|т}lсми>. Пo 6 гoд.
I]pавoсЛаBtl i  poзiйшлись, аЛe ваpтyвати зaлишнлoся 50
>кiнoк. 3а uе сyл в Тиrшoвцях зaсyдив священика }Iа aperrrт.

9 липl lя пoчaли вaЛити BeличIlю цepкBy y с. Hабpoжi
(Toмаш. пoв.) пpи чoмy 3 стiн кидали oбpaзи з кpикaми:
<<o, якi бpoдати сьв€нт}t)) й пoд. B священичiм лoмi yмi.
ulеHo пoЛЬсЬкy шlкoЛy.

Bипадoк з iншoгo села Toмашiвськoгo пoвiтy:
27 нepвll.я o гoд. 3 дня (кoли лЮди пpацюBaлI{ B пoлi),

дo цеpкBи (з |770 p.!) непoмiтl lo пiд' iхали кoмандaнт пo-
лiцi i  й вiйт, а poбiт l l l tки, ниl l lкoм, неpез зaсiянi пoля й
гopoди пpискoчили дo цеpкви й пoчaли сoкиpами iТ
poзбивати, пpи чotvty на цвинтаp викинyли Cв. ,Ц.аpи
з ,(аpoхpaнитeЛЬницею. 3бiгся l lаpoд й вiдiгнав ttапас.
никiв; aлe 4.гo пpиiхалo бaгaтo пoлiцi i  й цePквy дoкi l l -
uили pyйнyвати. Тoдi пpaвoсЛавI.t i  Бoгoслy>кення пoЧaлIl
пpавитисЬ y пpиватнiм дoмi, аЛr й це забopoнила
пoлiцiя 2| лllпня.
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Cвященикy с. Bакневa, тoмaшiвськe старствo кiлька
pазiв забopoнялo слyх(итt{ й кapaлo' l  липня нaixали
пoлiцаi й poбiтники й, не давши Чaсy Bli}lести святoщi,
пoчaЛи Bсе l{!tщити' нapyшившlt Cв. Пpестoл. Бiля
poзкиtleнoгo деpeва нa нiч пoстаBJleнo Bаpтy з кaтoликiв.

Мoлитoвний дiм y с. Бiшi (Бiлгopaйськoгo пoв.)
3aчиненo 23 бepeзня. Cлy>кби вiдпpaвлялися бiля дotl , ly,
(бyвалo дo 2000 вipних) xoн бyлo дy)ке зимt{o. Kатoлики,
веpтaBшись 3 кoстела пiдчaс пpаBoсЛавtlих Бoгo.
слy)кeнь' навiть не здiймaли шапoк. l  l  липня дi i l r
зpyйнoванo.

У с. Липинах (Бiлгop. пoв.) лiм заваЛеt lo l4 липня.
Ha пpавoславHих (як цеpкoвHoгo стapoстy) нaлo>кенo
гpoшевi кapи.

3бсзчещеl lo Cв. j[apи при Bалeннi Цepкви, шo бyла
нa кJIадoвишi y 3aмoстi.  Пoчaли iТ вaлити 19 липня
бiля 3 гoд. pаt lкy, щoб нiхтo 3 IIpaBoсЛавtI 'иx не пepe.
lIIкoди B.

l{ i  пpиклали вистаpчить, щoб уявити сoбi, як не-
людсЬки нищeнo цеpкви. B багатьoх селах в pyйнyьaннi
цеpкoB бpaли yчастЬ opганiзoвaнi пoлiцiсю вiддiли, щo
iх мiсцева люднiсть називaЛa <кapaтеЛЬними>. Boни
poз'ilкд>кaли нa тягаpoBl,lx аBтаx B чopttих шoлolr,tах 3
вl,tма3aнип,tи Чopниtии oбличчями й сiяли всЮди стpax
й ненависть.

I в цeй саме час пoлЬсЬкa пpесa po3писyBaлaся' щo
цepкви влада poзбиpае на бажaння сaМoгo пpавoсЛав.
}toгo населeнHя, Щo poзiбpaнo тiльки <<непoтpiбнi> бyлiв.
лi ,  щo виг}IaHe з Хoлмщини дyхoвенстBo це бyли люди
без oсвiти, аге}tти oУH i кoмiнтepна, Щo B Цepквaх збе.
piгалася збpoя й пpoтилеp)t(аBна лiтеpaтypa й пoД.

B сepпнi й вcpеснi пo сeлaх, де бyлo зpyйнoванo
l lеpкBи пoчаЛa iздити пoЛЬсЬка кoмiсiя (ксьoн.п.зи -
сеpе/l } lих кс. Hсхай й пpeлставникц. a.п.мiнiстpaшii) й
кoнфiскyвати, стаpi oбpaзи й pенi, щo Tх бyлo виpятyва.
i io I lpаBoславHими зo зHищqних святиttЬ. Пpaвoславнi
хoваJlи Щo tvtoгЛи, але кoмiс iя poбила peвiз i i  (oбulyки.--
npulu. gnop.) й зaбиpалa Bсе цiннiше (м. iн забpaнo
B с. Матчi сxoваний }tа гopишi в uеpквi нyл.oвний
старoBинний oбpаз з зpyйнoванoi uepкви с. Koпилoва).

Biд стеpopизoвaних сел8}l yсe нaстиpливirшe вимагa-
нo гr iдписiв пiл piзними дolt , tагaнI{ями' Так сoлтис с. Cтa-
pий Майдан збиpав пiдписи ( i  в iд пpавoславниx i  в iд
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кaтoликiв) пiд пoстанoвaми сiльських збopiв (щo iх
н jкoли не булo), щoб святкyвати 3a нoвl{I',l стилeм,
кa3анtlя BигoЛoшyвaти пo пoлЬсЬкoмy' a цеpкви пpи.
€днaти дo кoстеЛа.

Пpoтe пpаBoсЛаBнi пo геpoйсЬкoN4y витpимали Цей
Haтиск. ,II.yх<е малo бyлo тaкиx' щo 3алoмал|1cя, a сеpед
t{их 3 великим сy}roш{ тpеба 3гадати такoгo o. Teoдopoви.
ча з Пiдгipець на Гpyбешiвшинi, щo.на пpика3 Ьластtй
пoЛeкшyвaв 

. iм 
завдання винoсивl l lи сдятoЩi 3 цepкoв,

uro ix мaли зpyйнyватt, l  й нaмагaвся yсiмa спoсoбами
бyти кopисниIи напасttикам.

Bищa ]IpавoсЛаBl lа дyхoвна BЛада yвесЬ час пpoте.
стyBала' блaraлa зaЛишиTи це )l(opстoке ниUlеlJ}tя' алe
нiчoгo нe пoмoгЛo. l6 липня з'Тхaлись всi пpaвoславнi
€пискoпи y свoйoгo apхипaстиpя, Митpoпoлита .Ц. ioнiс iя
й oгoлoсили 3-денний пiст нa честЬ веЛиких теpпiнь
ХoлмЩини, зBеpнyBuIися дo вipних з <пoсланiсм>, Щo
йoгo скoнфiскoвaнo. Tам читаемo пpo хoлlvtщакiв: <<Boз.
да €мo Bам пoхвалy i  пoдив вiд yсiс i . . .  Цеpкви i  свiдчимo
пеpед Bами нашy 3агаЛЬнy скopбoтy 3 пpиBoдy Bаших
утpат. Bipимo, lцo 3 наtии пoд.iляють скopбoту Bаurу
piвнorк i благoчестивi пpe,п.ки Bаrui, шlo зHахoдиЛи мабyть
€динy втiхy пiднас )китт €Bих тypбoт y тих цеpкBах'
щo нинi так х(opстoкo i бeзсеpлечнo 3нищенi. Poзyмiсмo,
як тях(кo Baм нинi, бo нiчoгo нa зeмлi нeмa €  тяжЧoгo, як
нa влaснi oчi бaчити нищеI{ня i  наpyгy нe лишe свoеi,
але й пpадiдiвськoi святинi. Aле затe, як чистa та спoкiй.
l .|а yява Bашa хpистiянська, Щo пoстpaждали Bи не як
yбившi, злoдi i ,  злoчинцi й пoсягaючi нa нyжe, a як вipнi
свoйoмy лoбpoмy iспoвiдaнню хpистiяни.>

oкpiм тoгo €nискoпи Bl lгoтoвили шиpoкий мемopiял
(пaм'ятнy зaпискy.- npuл. anop.\ дo пpе3идента Пoль.
шti ,  мapшала Cмiглoгo.Pидза й пpем'сpа Cклaдкoвськo-
гo, aЛе й це не пolt,toгЛo.

|7 лнпня, y Пoкoях митpoпoЛита .Цioнiс iя вiдбyлася
вeлика наpaда €пискoпaтy i  пpe,п.ставникiв ХoлмЩини
й всьoгo пpаBoслав}toгo нaселёння. oбгoвopивши тpaгiн.
не пoлo)ке}|ня ХoлмЩини, з iбpанi виpiшили, вiдсунyвши
нaбiк пoлiтичнi рoзxoдх(eння oб'еднатися в oбopoнi
[J.еpкви.

oкpiм тoгo виш.a пpaвoсЛавttа цеpкoвнa вла.п,а бopo.
нилa B мipy сил кo)t(}|y святи}lю зoкpeмa, пpoте без.
pе3yлЬтат}to.
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I-Iавl lаки _ теpop нa Хoлмщинi все збiльtuувався.
[. l r l ' , tьська пpеса пoЧаЛа писaти, uto'  B зt lиЩеHих цеpк.
ваx збеpiгалася збpoя й пpoтилеp)каBнa лiтеpатуpа.. .
l ]се бiльruе сBящеtlикiB й миpян 3aMикal lo y в 'язницi
й гмiннi аpешти.

Toдi пiдняв свiй гoлoс в oбopoнi пpaBoсЛавнoi uеpкви
гpсKo-I(атo"цицький tvlиTpoпoлl,lт Aнлpей. B йoгo, тaкo)к
скotttpiскoвaнoмy листi  Читa €мo мi>к iншим: <<Мi>к
зItи l l (еt lи lv l} l  цepквагvlи с л.opoгouiннi стаpi пaм'ятки
l lеpt<oвнoТ аpхiтектypи. Частo зниЩили й з lrаpялля pелi-
l. i i- ittoгo к}l.IЬт}. Лloдей 3il, lyl l lyвали, iнoдi нaсиЛЬствol'I,
l lРI iI{и}1ати кaтoЛицЬKy Bipy в лати}lсЬкoMy oбpялi.
CвяЩеникiB, yдepжyвaниx Лептами бiднoгo наpoдy.. .
RlIсeЛIoBаЛи та дiймаючe кapаЛи гpoшевиI\4и ГpиBIIами'
абo в'язнl , tцеIo. Hепoвинt lиx лЮдeй }Iеpaз битo тa видa.
ЛIorrаHo з iхнix oсeлЬ. Hавiть нe вiльнo там yчити
I(aТсхи3}4y й пpoпoвiдyвaти y матеpнiй мoвi людей., ( . . .)

oкpiм ToГo Bистyпaли кiлька pазiв в oбopoнi цеpкoB
в 3акot loдаBt lиx пaЛатaх yкpaiнськi  пpeД.стaв}Iики. 3гa.
j tаTи I lаЛr)киTЬ вистyI lи пoслiв д-pа с. Баpана, o. Пpoт.
М. Bo", lкoва'  сеl lаТopa o. Лyuькoгo й iн.

Прo ui  пoдi i  багaтo писaлa укpaiнськa львiвська пpe.
са'-_ Гa3сти <<Д.iлo>>, <<Hoвий Час> й iн. Aле Bлa!\a 3a-
бopottи" lа писaти щo.нrбy/tЬ пpo пoдiТ на ХoлмЩинi.  ( . . .)

' I .a пo: l iТ. l938 p. бyли лише пp.игoTyванняМ дo.!TPaш.
II l|х l Iеpеслiдyваttь, Щo Тx пpинiс хoлI '4щакarи l939 p.,
l{o,1и ПpoЛилaся свята кpoв геpoТв oбopoнцiв свoсi  на.
pсl . ,1нoстi  й вipи.. .  Koли пo нoЧaх цiлi  села ЧатувaЛи }Ia
I lа lIади l toлякiв й частo iх пepемo>кнo вiдбивaли. (. . .)

СтpаtIItt i  l938 й l939 pp.,  щo Тх мyжHЬo Bt-{тpиМaла
Х<l,rмш1ина, стaютЬ l lайбiльшим дoкa3oм пеpед yсiм свi .
ToМ, l t to Хoлмrцинa ше t leвiдлу. lна yкpаТнсЬка пpаBo.
сЛаBl{а :]еMЛя' яка lI iд найтя>кчими мyкаМI- l  не стpaтить
сBoГo j lyхa, свoгo l lацioнaЛьl loгo oбличчя й свoсТ вipи *

Пo)aeтьcя 3 t|етнaчнu'|u clсopoцeннялu, no3нa.rе-
нu,|ru в тeкcтi (.,.) зi з6epеc,сенt|яil npавonucнuх
Tа .|||oвнuх ocoблuвocтеЙ зa вudaннял: Жукiв Б.
I1uщення цeptсoв нa Xoллщuнi в I938 p._ Kpакiв:
Укpаiнське вudaвнuцтвo.- l940.- с. 3-27.

oтeць Bасuль ГPIIHIIK

цЕPКBA y Pl}цHolt{y кPAЮ l B пoЛЬщl

(. . .)  3a rv lаЛими ви}lяткаt l lи,  укpaiнuiв y квiтнi-сеpпнi
I947 l tеpaэеЛенo нa т.38. (вo33'сднанi теpеHи> (Bpoшlrав-
щина, .Цoлiшнiй Шлеськ, Щецiнськe вoевiдствo та Cxiд.
нi  Пpyси). Людей l lашиx вимiшанo з пoЛякaми' най.
виrце 3-4 poдини yкpаТнськi ,  i  тo з piзних с iл, на сеЛo.
Там poзтягненo нaд ниtYlи l{агляд УБ, i  всяка лyнtt iсть
пoтяга €  зa сoбoю аpештyвaння. Cвященикiв вiддiлеlto
вiд паpoхiян'  Heма i l 'oви пpo твopення гp..кaт. паpафiй.
Гp..кат. свяlцeникам не вiльнo вi . l tпpавляти в гpеttькiм
oбpялi,  т iльки в Лaти}tсЬкiм. BиняткoBo двoх сt]яlцeни-
кiв вiлпpавляс в свoТм oбpялi' a се o. Тeoдop Cсpе.п.ин.
ський в каплицi якихoсЬ лат. Ceстеp i  o. P iпецький
в oкoлицяx oльштинy (Cхiлнi Пpуси). Aле Чи дoBгo
дaстЬся oсoбЛиBo o. Рiпецькoму, в iдпpавЛятt- l  B свoiм
oбpялi,  дy) l(е сylvtнiваюся' бo всьo, пoЧавши вiд УБ, -
вoсвiдства, стаpoства, паpтiя ППP' i i  paли наpoлoвi,-
скiнчивши t lа латинсЬких кaтoJlикаx, (oсoбливo лa'г.
дyxoвеI lствo 3i  свo €Ю сpаpхiею), oтжеr вiд найскpайнi.
шoi лiвнцi дo найсвятiшoi пpaвиЦi,  yвaх<aе, щo <се вpемя
благoпpiят}io>, щo пpийшла та дав}to в}lгЛяданa хвиЛя,
щoбt{ тy peшткy 3лати}lщliти' a чepe3 те _ спoЛЬlцити.

Bже тепеp нa нoвt'х тep €нах oднi лемки' як tr,lеtlшe
пеpеслiдyванi, не бoяться пpиз}rатисЬ, щo вoнl{ леrv'ки,
yживати свoсТ мoви на вyлнui aнi  пpнзнaтись дo схiдньo.
гo oбpядy. Пpoнi yкpаiнui так стеpopизoвaнi,  lцo l lе
IIpизнaЮтЬся анi дo свoеi нapo.п.нoсти; пo-yкpаiнськи Гo-
вopятЬ xiба в т iснiм po.п.иннiм кpyжкy' а дo гp..кат. сBя.
щеlIика тo бoяться навiть збЛизитисЬ. 3вичайнo, на пiд.
ставi фальl l . lивих ,u.oкyментiв пoдaЮтЬся 3а pимo.катo.
ликiв i  пoлякiв. oднo УБ 3на € '  xтo вo}lи, алe бeз пoтpсби
в асимiляцiйltиx цiлях не poзгoлoшy €  сЬoгo i  uеpез пальцi
глядитЬ нa фальшивi зaпoдання B меЛЬдyнкoвих кapтаx
та нa фальulивi  pиN{o.кат. дoкylv lентt{. oueвиднo, tц<l
всi  хpеЩення дiтей, в iнчання, пoxopoни гp.-кат. в i; t .
бyваються пo кoстeлax, бo iнaкше гoдi .

Тo дiдичнс у пoлякiв yкpаТнoжеpствo i  дyшеxвaтсTвo
y йoгo дуxoBеl{ствa 3 пpихoдoм бiльшoвикiв загoстptr-
лoсь i  пеpeйLuлo y фiзиннe BиниЩyBaнlIя yкpаiнськoг<l
i  гpскo-катoЛицькoгo елerиентy. Bже пеpел пp}lxoдol l

.* Такoж orrублiкoвaнi фmo зpуйнoваних хpамiв у: Бepезнo,
Il iла, Пiд,rяська, Bepеtuиtrа, Bиткiв, Гусиннс, .Ц,eпультинi, 3aсiв,
I(а ' , lепчицi,  Kняжпoлe, Кpилiв, Ласкiв, Ликoшиl l '  Липини, Малкiв,
IIабpoже, Poзтoки, Cеpебpише, Cлiпче, Чoпiв.- Пpuп' gnop.
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бiльшilвикiв'  кoлl l  вонt{.щoйHo 3ближалисЬ' yбt{тo нa
захiдt lиx yкp.-пoЛЬських pyбежaх кiлькox сltящеttи.
к iв. ( . . .)

Бyли випaдки' дe нaшi священl{кн oбopoняли лaтин-
ськиx паpoхiв тa паpoхiян. Hапp., y Бaлнгоpoдi нaпали
ще зa пaнyваI{ня нiмцiв бiльtцoвицькi паpтизaни (спy-
щёнi дeсанти) в цiлi виlсl lикаHllя l{енавl{сти y пoлякiв
дo yкpaТншiв, вдаючи УПA, на кoстeл y Балигopoдi
в недiлю пiд чaс бoгoслyжeння, намipяючи тa}t нa Paхy-
нoк УПA yлaдити piзню.мaсaкpy. Пoнyвши пpo цei
мiсцевий гp..кат. свящеl{ttкl o. Миxaйлo Гaщaк, pyruив зi
зiбp4ним на бoгoслyх(eння в цepквi гp'.кaт. нapoдoпr дo
кoстелa на oбopoнy латинникiв' чIlм пepeкpеслllB пляl{t{
й pахyнки 6iльшoвикiв. Boни, змipкyвaвruи безцiль.
нiсть дальшoТ свoеi aкцiТ, вiдстyпили. A мимo цЬoгo'
ЛaтинсЬке дyxoвeнствo, пеPeсeлeнe з Галичини схiдньoТ
y Пoльшy, пyскa€ мiх< свoiм гpoil{aдянствoм клeBети
бyльтoби наIшi свящеI{I{ки пiдбypювaли УПA лo piзнi
пoлякiв, а нaвiть <святt{ли нoжi>. Якi кpивдяui Гp.-кaт.
I{еpквy i дуxoвeнствo xoдятЬ мiх< пoльсьKиilr гpoмадяt{-
стBoм кЛeBети' poзсiвaнi в пеpшy чepгy Лaт. клipoм,
пoкaх(e кiлькa пpиклaдiв, щo тpaпились пiдписaнoшry.

oдин лат. питolr{eць' ввa}кaючи менe за лaт. свя-
щeникa' oпoвiдaс пpo вiднoсини в oстaннiх poкax
y сxiднiй Гaличинi i пoдa€, щo чyв вiд якoгoсь свoгo
кpeвнякa, вiйськoвoгo стаplЦиI{и' щo: <Haйгipшi канaлi i
ue yкpaiнськi гp.-кaт. свящеI{tlкl{ y сxiлнiй tlaлoпoльщi.
Boни святили нo>кi на пoлякiв.> Як жe вiн бyв зблямo.
Baниil, як пoчepвoнiв, кoли я йoмy пpизttаBся, щo я нa.
лe)кy дo тих канaлlй, i кoли виKaзaB йoмy лoх< i шleвeтy,
пoвtly шoвiнiстиt.IнoТ нeнaвисти, цеi йoгo <iнфopмaшiТ>,
xoч би 3 тoгo 3глядy' щo в нинiшнiх часax нoх<ем нiхтo
}Ie Boю€. Якби пoсвячyвaли нашi свящеttt{ки якy збpoю,
тo xiбa 3агаЛЬ}lo yживaнy в нинiшнix чaсах, пaЛь}ly.
Aлe якби хoтiв зa це oсyджyвати дyхoвeнствo' най жe
в пеpшy чepгy кинe камеt{ем нa тих, щo дaлIi тaкий пpи.
IсIlад' т. с. свoТх €пискoпiв, щo самi Чи чepез вi.в.пopyнни.
кiв свoТх пoсвяЧyвали даЛeкo смеpтol{oснiшy збpoю,
(скopoстpiли тa гapмати пepeд вiйнoю l939 p.), пРo щo
бyли звiлoмлення та iлюстpацiТ пo чaсoписax. Aле нaf,
бy.u.е пeвний, щo сepед гpекo.кaтoликiв щe с настiльки
xpистияt|сЬкoгo дyха' щo He найшoвся тaккй сBяuleник'
щoби святиB збpoю паpтизaнaм, aнi пapтизaнський
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вiддiл, tцoби 3 тaкиIt{ пpoханtlям пpистyIIив дo сBoгo
свяtцениKa

Aбrr такий випaдoк. Пoмaгaю лaт. паpoхoвi кoлo
Bаpшaви в oбхoдi кoлядl|' Пpиxoлжy дo oдlloгo дoмy;
дe flpедстaвt{ЛaсЬ менi панi Бслявськa, б [yвщаt Bласнl{-
ця дiбp.Бepезoвинi на Boлннi, тeпеp пepeсeЛeнa. oпoвi.
дa € ме}ll' oчeвид}lo 3 пoлЬсЬкoгo станoвищa' пpo випадк1{
нa Boлинi з часiв oЧищyBаl{}tя i i  в iд пoлякiв, пpo yбив-
стBa пoЛяKiв, мaсaкpy цiлиx oсель i  т. п.,  зaкiннyе з емфa.
зoю: <<Haйгipшe, щo санкцiю Hа тo дaB apxи €пttскoп^
Львoва _ yнiят Caпегa.>> l знoв пpийшлoсь мeнi пеpe-
кoнyBaти сЮ паl{ю Бслявськy, дyptty, як табaкa в poзi,
пльoткapкy, щo: <Cап€га r аpxиспискoЬ{ Лaтинськoгo
oбpядy, i нe ЛьвiвськнЙ, a Kpaкiвський аpхиспискoп' щo
митpoпoлt|т гp.-кap. Львiвський, yнiят Шeптицький, ви.
дaв пaстиpський лист, щo закЛикaв Bласнe дo пpoтt{.
лeх(нoгo, i oтже, неIvta як зaки.цaти тaкoi сaнкцii.> Цiлий
чaс lvtoгo збивання дивилaсЬ нa менe з.пiд лoбa, oЧеBид.
l lo 3ла, щo я пoсмiв стaнyти в oбopoнi <yнiятa> i poз-
вiяти Тi .Цoбpy вipy в тy сil,taчHy для нei клeвeтy. Мусiлa
дoгaдатисЬ' шlo i я <yItiят>>, бo не стpiнyЛa ще пoлЬсЬкoгo
ксЬo}tдзика, щoби 3бивaв, a lle дoдaвaB нoвих клeBeт на
тиx стpашних <<ytl iятiв>.

3мaлювавшrи нФyгapнo в зaгалЬl{иx кoнтypaх самe
тлo i пiдлo>кх<я вaх(кoгo )киття нeдoбиткiв Гp..кат.
I{epкви y Пoльщi, пpистy]IJIю дo oписy пooдиltoкt{х чле-
нiв сегo стpaдaльця вeпикoгo _ Гp..кaт. Цеpкви пiд
Пoльщeю. Чepв uе рo3дoптан}lй, a нe чoлoвiк. (. . .)

Hа чoлi гp..I(ат. в Пoльщi стoТть з вoлi Cвятoгo
Aпoстoльськoгo Пpестoлy Иoгo Ем [iненuiяl каPд.
Глboнд' Iнaкшe гo,п.i бyлo, тoмy щo кo)t(}|oгo кaпiт. вiкa.
piя, ни Aпoстoльськoгo aдмiнiстpатopa нашoгo сeйчас
депopтoванo би нa Cибip viа Львiв i  КиТв. Biн мyсiв би
кpитисЬ, aле дoвгo нe yкpиBaBся б, xiбaЩo бyв би зoвсiм
нeчflнtlиM' алe тQд.i i безxoсeнним i непoтpiбним. Лeдвe
чн онaйшoвся б xтQ зi свящeникiв гp.-кат., щo вiдва>кив-
ся б нa aдЬтepнативy: l  ) депopтацiя t lа Cибip 3a
пepший i oдинoкий пpилюдний вистyп y poлi сypoгaтy
гp..кaт. €papхa в Пoльщi' aбo 2| в yкpиттю _ непoтpiб,
безхoсенний, a мo)ке i  завадa. Caм Емiнeнцiя каpд.
Гльoнд y вiднoшeннi дo гp.-кaт. дyхoвeнствa, бo з ни}r
тiльки пцa€ мoх<ливiсть стикaTися, стapa€тЬся бyти
виpoзyмiлиtvl '  пpистyпним' навiть спiвнyвaючим. Там,
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i не пoмoглo, aлe для зглядiв пpeстн)t(ев}lх, зазнаЧrння
сBoгo oбypeння, 3alr,taнiфестyвaння гlpoтестy, нaп'ятнy.
вaння насltлЛя мaЛo 6l.| свoe знaЧiння, бoдай ДЛя
iстopi i .

Як же пpикpo бyлo делeгaцii вийти з нiнt,lм, як пpик-
po гp..кат: дyxoBеt|ствy i вipним, щo сeй акт ttасилля
збyтo l\, loвЧанKoю. A напевнe нe замoвчанo би, якби тo
I{aсилля бyлo дoвеpIIIе}Ie на якiмсь лaт. €pаpхoвi. Як
пpикpo бyле влаpяти ся tvloвчанкa i paзити в iстopiТ Гp.-
кат. I{epкви. Гpeкo.катoлицькi €papxи йшtли на мyки i
сMеpть' гиtlyЛи' як tl,tyчel{ики' a pимo.кaтoлицьKa €pаp-
xiя нe хoтiлa i бoялaсь пiднeсти гoлoс нa зHак пpoтeстy.
Cю мoвчанкy piшyнo тpeбa yважати за фатaльнy пolt{ил.
кy' тим бiльше, щo xoдилo нe тiльки пpo oсoбy Пpeoсвя.
lцен}toгo Иoсафатa, aлe пpo piвнoнаснy касатy oстaн-
tlЬoгo забopoлa гpeкo-кaтoЛици3мy в Галицькiй пpoвiн.
цii, яким яBЛялoсЬ гp..кaтoлицЬкe €пискoпствo в Пeре.
мишлi, пo лiквiдацi i  y Львoвi та Cтанiславoвi. Такoхt
Иoгo Емiненцiя вtдмoвився вiл iнтepвeнцi i  в спpавi
ув'я3неHня тa iнтepнoвaниx гp.-кат. свяЩе}lикiв, мoвляB,
я за свoiми, pимo.кaт. свящеHикaми тaкoх( нe встaвЛя-
юсь. Мorке бути, щo Иoгo Емiнeнuiя стpiнyвся б нepаз
з пpикpiстю, мyсiв би нepаз пpи3нати' щo священик
нepo3вaх(нo вмiшaвся B I{есвoт, пoлiтичнi спpaви. Aлe
хi6а нiхтo I{e здивyвався б i не бpав би зa 3лe Apxнпасти.
peвi '  шo пита €тЬся зa пiдчинeним сoбi yв'язнeним свя-
щeннкoм' Щo йoмy (свяшeникoвi) зaкидa€тЬся' aбo
пpoхa€ 3a згляд дЛя нЬoгo. lнша piн, шro УБ нiчoгo не
вiдпoвiдaе, анi нiяltих iнтepвенцiй нe визt lа € ,  a зoвсiм
дpyга piн, кoли аpхипaстиp нe встaвля €ться зa Hим.
.[I.yхoвенствo ма€ )l(аль дo apхiсpeя, щo нe вставля€тЬся
за ниlt,t, а якщo леplкавнi чиtll|t,tки iгнopyють йoгo iнтеp-
венцiю, poзyмiють сBяшIeники свoгo аpхисpeя, спiвнyвa-
ЮтЬ з ним, скpiпЛя€ 'тЬся вyзoл любoви синiвськoi y
спiльнoмy тepпiннi тa пoневipяннi, i  самa свiдoмiсть
сBяще}Iика аpxипастиpськoi пeчaливoсти зa нЬoгo даr
йoмy oсoлoду, силy i витpивaлiст-ь y тepпiннi. Пpoтивнo,
занехaння iнтepвенuii N,toх(e l-[epквi нaнeст}l великi
шкoди' бo свящeника oгipнить i залoмить; чaстo в кo)t(.
нoмy paзi нaвiе шкiдливиtt,t xoЛoдoil{ для аpхисpея i
I-[epкви' Ще так в Пoльщi не l 3Ле, щoб аpхипaстиp
Чеpе3 встаBлюваltt lя 3а сBяЩeниками мiг зашкoдити,
нaвeсти пepeслiлyвatl}tя Ha себе чи l{а кaтoЛицизM'-

д.Ilя гpeкo.катoликiв y Пoльщi |.04.|947 наймeнyвав
Генepaльнoгo Biкapiя .u.ля Пepeмиськoi спapxiТ, зглiднo
ii скpaвкiв пiд Пoльщею, в oсoбi смиpеннo пiдписaнoгo
i зaтвep,u.ив iиенoвaнoгo Иoгo Ексц. -Aп. a.цм. Лeмкiв.

тpактyванl{я гp.-кaт. дyxoвeнства й вipних. фiuяв на
слiдyюний piк шкiльний poзмiстити гp.-кaт. кAiдидатiв
дyхoвнoгo стаt{y' 3aнимався спpaвoю oбсади гp..кат.
паpафii  y Кpaкoвi, щoпpaвдa бeзyспiшнo. Пpийняв
звiт зi ста}Iy Гp..кат. I{epкви y Пoльщi за lil+7 p.,
випpацЬoвaний пiдписaнии, i зЛo).(ив звiт свiй прo стаl{
нашoi l{еpквш в Пoльщi Cвятiшoмy oтцeвi тa виеднав
нoвi стипендii бoгoсл. та пiдмoги д.Itя священикiв i iх
poдиl{' .Д,ля сиpiтськoгo 3aхнстy в Пеpемrшлi, для ченцiв
та чepн}rцЬ дy)I(e oбилЬHi.

Якщo xoдить пpo oбopoнy гpeкo.катoликiв пepeл гнi.
тoм. кpивдaМн Ta нaсиллям' тo Емiнeнцiя Kapдинaл нe
мoжe' I{а жaлЬ, нам нiчoгo пoмoгти. Бo xoч Иoгo Емiнен.
цiя мае симпатii y свoмy нapoдi, тo пpaвнтелЬствo yвa.
жa€ иoгo зa стopo}li{I{ка eмiгpацiйнoгo, пoлЬсЬкoгo
ypядy, шo пеpебyвае в Aнглii, i тoмy дo Иoгo Емiнeнцii
наставЛеttе вopo)t(е; i тoмy Иoгo Емiнeнцiя навiть не
пpoбyвав iнтеpвeнiювaтu aбo хoч би злo)t(ити пpoтeст
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oсoбл}rвo в pЦмсЬкiм oбpялi. A зiгнopyвання УБ ttе е
aж такoю 3HеBагoю i  пpини>кенням' l i toб з 3асадlt
вiдмoвлятись Biд пoкpoвиTеЛьсTBa i застyпництва
свящeникiB'  яке с пpиpoднигt,t  oбoв'я3кoм архипaстиpя.

Haвiть за деяк}lIии гp..кaт. священиками' як, нaпp. '
o.o. Гаl ' \aк, Kалинюк, Шеpeмета, мiг Иoгo Емiненцi i
без oбавн для сBoгo aвтopитеTy зaстyпатись. Пpo пoвlly
лoялЬнiсть сих,свящeникiв Иoгo Емiненцiя бyв пoiнфop.
цoвaний. Aпoстoльський Aдмiнiстpатop ЛюбyськoТ зeмлi
з oсiдкoм y Гo;<oвi встaвиBся 3a тpЬoмa нашIltrlи свящe.
l{иками' yв'язненими y Щeuiнi ,  oo. пaславським, д.poпr
Cенeтoю.(иoнiс iем i  Гypoю Яpoславoм, (яких apештoвa.
нo тiльки тoмy' щo вoни пo пepеселеннi нa т. 3в. <<Bo3-
з ' €днанi землi> paзoм t.tешкaЛи iдo них пpиxoдили нашi
люди), i  мaв пoвний yспiх, бo витягнyв Тх. Hеoдl l}I Tак
неви}r}ro сBящeник }tаш теpпить y табopi чи в 'язницi,
тoil, ly lцo не бyлo кoмy BстaвитисЬ 3а н}tм.

Tакo>к гoBopятЬ, щo Иoгo Емiнeнцiя дав свOю згoдy
}la вивeaeння' славнoi б iблioтеки гp.-кат. кате,п.pальнoi
.Kапiтyли в Пеpемиruлi.  I i  p03шаpIIа}lo, 3да €тьсЯ, Ha
3 части. oднy насть мав зaбpати Bаpшaвський yнiвepси.
тет' .цpyгy - Kpакiвськll,Й, a тpетю - Люблинський кa.
тoлицький. Иoгo Емiнeнцiя, як сам oпoвiдав пiдписанo-
It{y, написaв дo ЛюблинсЬкoгo pектopа, щoб навiть нe
poзпакoвyвав цих кни)I(oк' алe збеpiг iх, а пpo пepедaчy
чaстей сеi бiful ioтеки двoM iншим (свiтським) yнiвеp.
ситетaм ках(е, щo нiчoгo не 3на€. Aле , Люблинський
pектop, 3апитаний пiдписаним пpи нaгoдi пpo uю бiб.
лioтекy, пpt,tзllав' щo I}'а € i i, але дyже 3дeкoмпЛектo.
ванy' тaк щo видllo' щo xтoсЬ пеpед }lиM часть кl lи)I(oK
зaбpaв.

Taкo>к нe знати' де дiвся ,п.ужe Цiнний аpxiв, щo бyв
пPи цiй бiблioтецi з неoцiненними паIt{ 'яткaми' як:

l) кopoнa кopoЛя Д,aнилa, пpисЛaнa папoro Iнoкен.
тiсм IV пo закJlюченнi 3'сдинeння |247 p.;

2) хpест pyнний великий, TpиPаме}It lий, з пеpцeвoгo
деpеBa 3 дy)ке гаpниIt,tи, тoнкoi poбoти piзьбaми 3 життя
lсyса Xpиста i  l1peнистoТ .П. iви МаpiТ, oкoваний багaтo
3oЛoтoю бляхoю, на якiй був виpитий напис слoв'ян.
сЬкий, щo цeй хpест даpyвав y Пеpеi l{исЬкy митpoпoлiю
мoЛдавсЬкий гoспoдаp, oлeксандp l55 i  кoтpoгoсЬ poкy;

3) 2 епiтpaхiлi ,  дapoвaнi Пеpемиськiй катедpi Гeть.
tr 'а}loм Бoгданoм ХмельниЦьким;
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^ 4) нyмiзматl{чн-а багата збipка tl{oнeт _ даР 9,. n.
€пискoпа ПepeмисЬкoгo Iвaнa Cтyпницькoгo капiтyль-
нiй бiблioтеui в Пepeмишлi, в якiй бyв стаpo>кидiвськиЁ
сtlt<,IЬ, бaгaтo pиtr4сЬкl{x, гpецьких тa стаpopyсЬкl{x
мoнeт;

5) галepея пopтpетiв Kиiвськиx та Галицьких митpo.
пoлитiв гp..катoлицЬкl,|х '  €писKoпiв yсiх спаpхiв гp.-кa-
тoлицЬкиx KиiвськoТ митpoпoлi i  з ХVII-ХIХ в. B.,
Мyкаu iвських, П pяш iвсЬкиx тa Kpих<eвицЬких епискoпiв

цЬoгo' щo пiдписаний i  нa пoслyхaннях кiлькoх yснo,
i  тpьoма письtt i tами пpoхaB Иoгo Емiненцiю, Щoб чepeз
пpеoсBященнoгo Лат. €пискoпa Пеpeмиськoгo Фp. Баpдy
забeзпечив сей цiнний аpхiв, yсi  т i  пpoхання залиlU1, lлися
(гласoшr вoпiюЩoгo в пyстиlI i>.

Так сaмo безyспiшlt i  булt l  пpoxання пiдписанoгo
щoдo зaбeзпeЧeння aктiв еп. Koнсистopi i  в Пеpeмишлi,
якиI\,rи замiсть сoЛot\4lt стелеrro пiд кoнi, щoдo пopoзбивa.
}tиx гp..кат. цеpкoв' стoяЧих oтвopotl,t пo виселеннi
гp..Kат. вipних, щoдo забeзпечeння цepкoв}loгo iнвeнтa.
pя, шoб йoгo нe псoвaнo тa нe пеpеpoблювaнo нa фopмy,
yх(иванy B лаT. oбpялi. ,Це тaм! Hавiть Пepемиськi
кapмелiтl l  (шo зaйняли ПepeмисЬкy катедpy зa дo3вo.
лoм lt l iн iстpa внyтpiшнiх спpaв i  згoдoю Иoгo Емiнен-
uiТ) пepepoбляли..Щoнайкpашi нашi pизи, зoлoтi й нopнi
oксaмитнi нa свoi,  латинськi opнати тa oбpiзaли тpl,tpа-
менний багатo зoлoчeний хpест l{а банi, пoзатиpаЛl{
с.пoв'янськГ нaписи на бiчних пpeстoлax' мимo тoгo, як
сам Иoгo Емit lе lrцiя oпoвiдaв пiдписанoмУ, щo Biн зa.
бopotrив iм щoнебyдь y катeдpi зйiняти, тoМy щo катeд.
Py Hам пpl{знa4a Aпoстoльська Cтoлиця. Bиднo, lцo сe
зaiтeoе>кенняi не бyлo нaлежитo пiдuepкненe' якщo
oo. Kаpмелiти в тaк кopoткorvty часi дoзвoлили сoбi яa
ньoгo зoвсi l\{ l{е зBa)I(aти'

Hа чoлi лат. спискoпатy B Пoльщi, пoпpи Иoгo Емi-
ненЦito.каpДИнaILa Глъoнда, як гiДнiстю, вiйoм, та-к i пo.
пyляpнiстю, стoiть Йoгo Емiненцiя каp.Цинал Cапiга,
Кpaкiвський аpхиепискoп. Шцoдa' щo пoхoдитЬ з дав.
ньoi бiлopyськoТ, кня>кoi po.цини, щo йoгo бpaт пpизнас
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сeбe yкpaiнЦ€M, щ9 € членoм 3гpомаджeння для Cхiд-
нЬoi цеpкви. дo нашoгo дyxoвeнства ставиться Bсе нe.
пpихилЬtto. Tак вл<е iз зaсади. ,[I.o делегaцii нашиx
свящ.eникiв' lцo яBилaсЬ y HЬoгo з пpoханtlям за iнтеp.
в-eнцiю y спpавi нaсильl{o вивeзенoгo, бЛ. п. Пpеoсв.
РIocaфaтa Koцилoвськoгo, ЛеpемисЬкoгo епискoпi, вiд-
мoвЛяючись Biд якI,tx.нeбyдЬ пoчинal{Ь У цiй спpавi,
скaзав: <Iз Cталiнtцм я бнтllcя нe бyдy.> Пеpeл oдним
свящеt{икoм гp..кaт. дopiкав l{aшoмy дyxoвeнствy Bt,t.
бyялим нaцioналisмoм i закiнчив: (цe Шeптицький
виxoвaв вас y тaкoмy ш.roвiнiзмi.> 3 мнoгих llашиx свя-
щеникЬn щo стpaтиBши свoi пapaфiт, гoЛoсилисЬ .дo
}lЬoгo дo пpaЦi, пo дoвгl{х 9вoдх(еннях дaв пpaцю y свoiй
епаpxiТ тiльки oднo}ry o. Цepeмeтi Cтефанoвi, i тo пo
Irtнoгих yпiд.ltяюниx себe пoI{IrженI{ях сЬoгo свящeникa.
Пpouих свящeникiв, щo гoлoсилисЬ дo Hьoгo, вiдсилaв
на захiд. Taкy сaшy дoрoгy вкa3ав гp..кат. кандидатoвi
дyхoвt|oгo стaнy' Гамеpськoмy' а дoнoсячti пpo сe yдa.
ва}|ня дo каpдинaлa Lапlгl{ сьогo питol{ця, oд}Ia х(ена
сBящeникa дoдir €: <Hайгipше тpaфив>. 3нaчить, щo с
такa oпiнiя в гp..кaт. дyхoвtlих кpyгax' щo кapд. Cапiга

tй в цiлiш пoJlЬсы(irД €п}tскo.
кoт латIrнськoТ eпapхii пеp.
lo KpaкiвськoТ гp..кaт. пapa.
дo Hьoгo зa iнтepвеншiсю

еi паpафii д.poil{ Cтeфанoм
Гpaбoм. 3авдяки Й'oму лapафiя K.paкiв. пo yв'яiненнi
9.д.pa Гpaба эaлицIarсь yх<e l0 мiсяцiв нeoбсадх<енa.
Bсe застр-1lлyе i кандидaтiв нa завiдателiв i каpлинaла
Гльoндa УP"дo" Бeзпеки. Якби каpл. Cапiгa ioтiв, тo
\aв бп сoбi pалy i з тим ypядott{' aле Biн нe хoчe дoпyсти.
ти_дo o6caДн uiсi паpафii' a УБ с тiльки стpаltlакol,t
y Иoгo pyкaх. oдин iз свящeннкiв гp.-кaт. o. Bасиль.Цяц
вже бiльшe як два тих<нi сидiв на uiй пapафiT' таюЧисЬ'
aлe пiшoв дo каpд. Cапiги, а сей скaзaв йoмy, щo <шKoда
з }l.им гoвop|1т|4 нa цю тeмy нaвiтЬ, в йoгo спаpхii не бyдe
аlll oдиll гp..кaт. свяЩeник llpацювaти> i пopyнив йoмy
вчитись лaт. oбpядy i зaбнpaтvlсь Ha заxiд. Такoж
пеpeпав пpo€кт, щoб там нa гp..кат. паpафiю y Kpaкoвi
пiслати василiянин8, Щo yдaваB би пеpeл, пoлякaп'и
пoля.кa i вiдпpaвляв би в лaт. oбPядi.

Ha сю паpафiю Мали аnетит пoльськi саЛ €ти}Iи' алe
каpл. Cапiгa не дав iм дoзвoлy нa laНЯTTя шеi паpафii,

xoч oсoбливo пеpш дy)кe нaстиpливo нaхoдили Kapлина.
лa' v|aлvl к iлька мiсяцiв нa гp.-кат. пpиxoлствi y Kpакoвi
B)кe зЛoх(eнi рiuи, пляHyвaли нaдбyлoвy дЛя пoшиpeння
бyлинкy нa пoмiщення нoвiцiяry чи стyдeнтатy. Хoч
oднaк каpл.. Cапiга oбгaняс гp.-кат. пapафiю в Kpакoвi
вiд латинникiв, тo тaк самo вiдганяе i  нашиx свящсникiв.
a в збли>кeних дo Kаpл.иналa кpyгаx гoвopятЬ, шo Kаpли.
нaл дyмa €  сю пapaфiю вiддaти Bисе.пeHим зi Львoва
вipменaм, якиx paxyс зa сxiдньo.oбpядoвиx, i  дy: 'raс, щo
ше бyде йoму пpoтивитlrсЬ 3гpoмадх<е}l}Iя для Cxiдньoi
I-[еpкви, тo}ry щo вipмени <схiднЬoгo oбpядy>, a' ЯK
пoльськi пaтpioти, €  вo}lи милiшими Kapдиналoвiсyсiдa.
цlи'  як ми. Bиднo, кapл. Cапiгa He ма €  вжe над. i i  пepe.
фоpсyвати в Koнгpегaцi i  на uю пapафiЮ латинниKiв,
тo xoЧе таtr4 миЛити oчi <схiдним> oбpя,п.oм Львiвських
вipмeн.

Cамиx >кe вipмeн зi  Львoва i  сх. ГaличиHи, зa пo.
дaнняtvt вipмeнськoгo, Bищe згадуBа}loгo сBященикa'
пеpесeлиЛoсь y Пoльщy 300 дyш. I тe числo' дyма € ,  е
пе|ебiльruенe. Hайбiльшe iх залиtпиЛoсь y Kpaкoвi,
дe IиaютЬ двoх священикiв. Kapл. Cапiга вiддaв iм ста.
pинниЙ, нiкoмy з лaтинникiв нe пoтp.iбний кoстeЛ
Ьв. Iсаaкa iз зaбyлoвaнHяt\{и пpи }|Ьot\,ty . Тaм пpимiсти.
лась вipмеtlсЬка пapaфiя, дo якoi, oдI{aк' вipмeни, зa
пoдaнням сЬoгo )l( свящeникa' не хoдятЬ, кoли вol{l{ тe
самe мaютЬ в лaтиHсЬкt{x, блих<чиx дo iх мешка}IЬ'
кoстЬoлax.

Haтoмiсть, гpeкo-кaтoЛицЬкl{x yкpaiнuiв числl{тЬ
гp..кaт. Kpакiвська паpафiя щoсь iз l5.000 У Kpaкoвi
f,oкoлицi, якi с.Цyжe пpив'язaнi дo свoеТ Цepкви й oбpя-
дy. KpакiвсЬкa гp.-кaт. пapафiя нiкoли нe бyлa пiд юpис.
дикцiею лaт. Kpaкiвськ}lх спискoпiв Чи аpxи €пискoпiв,
т iльки дo l898 p. пiдлягалa ця паpoxiя Хoлмським
гp..кат. €пискoпаtvl '  a пoтiм, кoли австpiйська BЛадa
yстaлиЛася y Kpакoвi пo знесeннi Kpакiвськoi peспyблi.
I<LI' BЛaДa нaд цеЮ пapaфiсю пepeйшлa .u.o Пеpемиськиx

o, д.p Гpaб з Чeмнoсти' пo oбняттi завi.цательстBa паpа.
6[i ,  Ьлoжив Иoгo ЕмiнeнцiТ каpди}IaЛoвi Cапiз i  в iзитy
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y тpаBнi l946 p. '  Kap.п.инa,r ска3аB йoму: <Bи менi,  влaс.
не, не пiдпopя.u,кoванi,>>- на rцo вiдпoвiв o. д.p Гpаб:
<<Так, не пiдпopядкoваний>>. Яким жe тсr lep пpавoru кapд.
Cапiгa пpисвoЮ€ сoбi якeсь ПpаBo дo poзI lopяд)t(yвання
uею паpафiсю, пpавo }Ie дoпyскати чи пpoганяти 3 нei
наl i lих свяtцеl lикiB? (. . .)

Пpеoсв. бл. п. Йoсaфат, Пolv l iчt lик Гpигopiй Лакoта
i члени кaтедpaЛьнoi Kапiтули Пеpемиськoi на всякi
3a3иBи /цo пepесeЛенtIя нa Заxiдню, pад[янськy] Укpai .
нy'  пoхoдяЧi в iд бiльшloвицЬких та I loЛЬсЬких [властeй],
вi .цпoвiдали: <Hам без дoзвoлу Cв. oтuя не вiЛЬIro пo.
кидати наш}lх стaнoвищ. Cв. oтець, iмеltyюнн €писKoпiв
та еpигуЮчи гp..Kaт. катeдpaлЬнy Пеpeмиськy I(апiтулy,
npизHаЧиB iм зa oсiдoк Пеpемишль. Пpи нaшo[, lу пoстав.
леннi в iд r lас взятo пpисягy <<без вoлi нaшIиx ,Д.yхoвниx
Haстaвltикiв>> зi  сьoгo oсiдкy, нat{ пpизнаЧенoгo, не вi .ц.
Д,aЛЯT|Icь. 3 пеpеселенllяlt{' oTже' мyсиlv,ro ЧeкaTи на pi.
шeння Cв. oтця. .(oбpoвiльнo' 3 власl loТ вoлi бeз злo.
It lання данoТ пp},tсяг}-I i  наpушеl lня пoс, '1yхy'  I lpиpеЧе.
нoгo Cв. oтцевi ,  oт)кe'  без тях<кoгo гpixy, не смiсмo
пеpеселюватись. Пеpeселе}I}Iя' як самi гoЛoсите' €  <<дoб.
poвiльне>. Хтo не пiдпише 3aяви пpo <дoбpoвiльне>
пеpесеЛенl{я' цемy не дo3вoля €тe пеpeселювaтисЬ' oтжe'
ми piшуне 3aявля €Мo, щo дoбpoвiЛЬнo не пepeсeЛиN4oсь'
бo нам не вiльнo цьoгo без дoзвoлy Cв. oтuя зpoбити,
a як ви вiзьмeте нас сt{лoю, тoд.i ми не бyлeмo пoнoсити
вини, анi нe стягнеIt 'o .на себе вiдпoвiдальнoсти пepед
Бoгoм, .Il.yхoвнoю Bлaдoю тa iстopiею, щo Iuи злalvlaли
дaнy npисягy та пpичиHились дo скaсyвання oдинoкoi
в)ке в Гaлицькiй Пpoвiнui i  тa Пoльщi гp.-кат. €п .  катед.
pи й Kапiтули.>>

Пpеoсв. бл. п. Иoсафaт мaв yсе пiд pyкoю бyлю свoсi
€ r ;искoпсЬкoi нoмiнацi i  та пpисяги i  цитyваB 3 Hих та'
Пoка3уBaв.нa письмi в iдпoвiднi мiсця з тих дoкуrvtснтiв
бiльLuе yЩиПЛиBиIt4 i недoвipчиBИМ .Д. €Лe Г?цiягtl, ul.o l lахo.
дили Иoгo з i  зазивамt. l  дo пepесеЛеl lI{я. Ci  дoкументи
мав бл. п. Пpеoсв. навiть y в 'язниЦi в Pяшевi,  де тaкoл(
oбiцянo йoмy сейнaсне 3вiЛьнення 3a t1iнy пiдписy нa
<дoбpoвiльнr)> ПеpесеЛе}t l lя.  I  саме ув'я3l lен}lя Пpеoсв.
маЛo цю oдttнoкy цiль, зламати сталiс.гь Пpeoсв. i  знe.
BoЛl,tти дo пiдписy Тa ПеpесеЛення, бo iнt lих пеpeпtисЬких
мiЩан, yв'язHених pа1oм з Пpе.oсвяшеl l t lим, пo пiдписaн..
tt i  заяви вiдпyскали. Такoж y Мoстиськaх в с iчнi  l946 p.

L[еpква.y,piднo, ' ly кpaю i  в Пoльut i

Пеpeд ypядoвцяN|и тамoluHЬoгo HK,II.Б'  в пpиявi пiдписа.
} loГoi Пpеoсв. бл. п. РIoсaфaт, oбopoняюнисЬ пеpед пepe.
селенням' пoсЛуryвався 3 усПlхot!{ виtце нaведеHиtvl} l  аp.
гyме}|ТаMи i  дoкyмeнтами. Oбopoна ця Мала в наслiдкy
3авсpненttя Пpеoсв. i  п iдписаttoгo лo Пеpеми,I ' l tЛя. B ста.
poствi  в Пеpемиrrrлi  t ta t lаpадi у спpaвi пеpеселення pеш.
ти yкpаТнuiв з ПеpемиLu. i lя на пoчaткy беpезня l946 мaлo
3aпасTи piLueнняl l rе B}tселювати гp.-кат. спискoпiв анi
Kаrr iтули,,бo вol lи зале>кнi в iд Папи. Taкo>к piзнi  лeлегa.
цi i ,  u io пpихoдиЛи в цiй спpaвi дo Пpеoсв. Иoсaфата
i Гpигopiя, o.сoбливo пoЛяки, .П.2B3l ' lИCЬ пеpeкoнyвати с iй
аpгyментaцIl  l  нaBlтЬ стаpаЛись Пеpекoнyвати' таки B
пpиявi Пpeoсвяшеltt lих, свoТх бi l . IЬшoBIrЦЬких спiвделе.
гатiв, пoяснюючи iм стaнoвиtце Пaпи, як Гoлoви Kaтo.
лицькoi I-[еpкви, якoМу l<aтo"rицькi €пискoПи i  свяrценики
зoбoв'язанi в yс iх цеpкoBнo.pелiг iйних спpаваx пo-
виl lyBатисЬ

I xтo знaс, чи дo сьoгoдtt i  нe бyв би Пpеoсв. бл. п.
Иoсафат з KaпiтyлoЮ 3аЛишиBся в Пepемишлi, якби
тyди не пpибyв y беpезнi l946 ПpeoсB. Л3T. аpхи €пискoп
Львiвськнй Базяк зi  свoiми кpaйIl iми ruoвiнiстичними
свяЩениками i  oo. Kаpмелiтами з i  Львoва. Ci  священи.
ки, щo npиiхали 3 apхи €Пискoпot\,t  Базякoм,3аЧалtt
тpавити,й пiдбypюваTи пepеi l4иськi мiсцeвi уpяли i  пoль.
сЬке гpoмадянствo пpoти Гp.-кaT. €пискoпa Tа дyхoBеI{-
ства в Пepeмиruлi й yзагалi в Пoльuri тa збивати нашi
apгyмeнти пpoти l lеpeсеЛеIlня, Bка3ylOЧи }lа сBoгo Apхи.
€Лискoпa й нa себе, tцo Hе 3B3)К3з.IИ на пoдiбнi oбoв'язки.
BoIrи мстилисЬ ttа нaцIot{y дyхoвснстBi за пеpессЛення
сeбe з i  Львoва i  дoмагaлисЬ yсyt lеItня нaс з ПеpеIvlишля
й Пoльщi, пiДва>кyюни сиЛy нaшиx аpгyментiв пpoти
ПеpесеЛеl l l lя.  A каpмелiти Львiвськi ,  xтo 3на €  Чи не 3а
ПЛяl loBoю pадoЮ, i  l tапсвнo з вiд<. lма ,п.yхoвнoi свoсi
Bлади, l loспiцlили пo:]баBиТи гp..кат. €писKoпа й Kапi.
TуЛy катедPи, дo якoi був пpив'язаttий oбoв'язoк pези.
денцi i  iх,  i  в>кe в беpезнi l946 з 'явились у обoх гp.-кат.
Пеpемиських BЛаднк 3 yпoвнoBа)кеl{}lЯм вiд мitt iстеpства
з Bap'u. lави на пеpебpаHlrя кaтеДpи й капiтyлЬнoгo дoМy.
Гoдi тут } lе дoбaчиТи одlto i  pyки i  пЛянy мi lк дивеpсiею
It,topаЛЬнoЮ свiтсьKи x, л ьвi  вських свя uдени кi  в з на йбл иrк.
Чoгo oкpy)кe}ltIя аpхи €писKoПa Базяка та мaтсpiяльнoю
дивеpсiею каpмeлiтiв, пеprсеЛеHих 3 цЬoгo )к таки Львoва
piвнoнаснo з aPхи €п.  Базякoм. Bпaдае в oui ,  щo oбi t t i
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oстaннiми Часами стаpаBся вiн на},t пpислy)I(итись
зiбpанням списy нaших сBящeн}lкiв, щo пiдписaли <<Boз.
сo€динеI{i €>, якoгo l{етepпeлI{вo Bl,lглядаB каpд. ГЛЬot{д
пеpед свoiм виi3дo[' дo Pимy i 3вipився 3 циlv| пеpед
Hашим салeзiяниlloм _ бoгoслoвoм мa3яpем, lцo, пpи.
бyвши з lталi i ,  бyв y КаpлИHaлa на пoслyхaннi. Цiкавo,
чн apxи€п. Базяк 3гадав 6oдaЙ y цьot,ly списKy пpo
стpaдальцiв гp.-кат. зa вipy, абo чt{ каpд' Гльotlд дo.
лyчив дo списку слaбoдyxiв нaшI{х' поданoгo йoмy
аpxи €п. Бaзякoм, такoх( викa3 6l пoтepпiлих за вipy
гpeкo.катoЛикiв, пpe.п'лox<eний йoмy пiдписанl{пl 3 влас-
нoi iнiцiятиви B пеpшiй пoлoвинi гpyлня |947? Якocь
пpo l{ьoгo t.lе 3гaдyваB вище 3гaдаlloмy бpaтoвi пo
яинi.  ( . . .)

Пеpемиськ||il Лaт. €лискoп мiг нам пoмoгти, аЛe упеp.
тo мoвчaв нa всi aкти тфopy i нacплля, хoч вo}|и дiялись
Uа йoгo oчах. Bже lloпеpедt{Ьo бyлo згалаl{o, rцo вil'
вiдмoвиBся видaти Пастиpсьxoгo Лllcтa дo свoix пiд.
чинеIlих i yпiмнyти ix дo зaхoвaння V Бoх<oТ запoвiдi,
називaючи гpiхн пpoти нei <спpaвeдливoю вiдплатoю>
y пoлякiв на yкpaТншях, I мoвчав цей катoлицький
€papx.aскет, бo зa такoгo yxoдить сеpед пo.пякiв, в ilt6'я
гottopy свoгo II]Ляхетнoлo JIЮДУ, пepедмyр'я хpистиян.
ствa' на всi цi свят'oтатськi подв}lгll' кpивавi знyщання
нaд бeзбopo}It|иIt'и з.пiд пpава гp.-кaт' свяще}lt{каl{lt'
.мaсакpy цiлиx yкpаТнських сiл, лpабежi, вuбнsaмня
вiкoн oo. Bасилiянам, сс. Cлyжe6нмЦям, в спискoпськiй
пaлaтi й лаpафiяльнiш ypялi в Пеpеииu-tлi. He пiднiс
свoгo гoлoсy, кoли l945 p. yв'я3ненo, анi кoли l946 p. ви.
sезе}to Пpеoсв. Иocaфaтa й Калiтyлy. Hа йoгo oчах
oo' Каpмелiти пiдкoлyBaJ|uсь пiл на.шy I{атедрy' а львiB.
ськe свiтськe Дyxoвeнство ypoблялo пpиЛюлнy oпiнilo
прoти нас. BiдмoBився запoбiгти poзгpaблeнню аpхiвy
капiтyльltoгo' хoЧ ЛIpoxaв йoго пpо цe o. Мoкiй Bасильке.
вич. Hе лpнЙtlяв дo свoсi сeмiнаpii двoх наlIIих |{aНД|4.
датiв дyxoв}toгo cTagу. якi лpoхaля йoго 3а це. Haтo.
мiсць, йoгo ̂ Цyxoвeflствo тaк y.Пеpeмишлi, як в спаpхiТ
}rаси yкpalнцlв гре,{o.J(атoликtв ПеpетягнyлИ I|a ЛaТнH.
ський oбрял, лоl{.Ill,кyюЧI|сЬ }lа якyсЬ iнстpyкuiю свoгo
opлинapiя i oпpавдyючн пepeтяг}lеtl}|я цее oбстави}loю'
lцo гpекo-кaToJ|HL|v|| oскiльки нe змiнять свoгo обpядy
нa латинський, бyдyть пеpeселеlli нa pадянсЬкy стopot|y'
де бyдyть змушенi дo пPавoсJlав'я' l lДarться' Щo цe'
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дивеpсi l  B oднo вдаpяли, т iльки poлi мали пoдiленi.
I  д iйснo, лат'  свяlцeникам зi  Львoвa впoвнi вдалoся
мiсцeвi фpeмиськi ypяди пepeкoнати, lцo apгyментaцiя
гp..Kат. Пеpeмиськoгo €пискoпа i лyхoвеt{ства l{е ма €
пiдстaви, с тiльки кpyтiйствoм. Biдтoдi пoстaЛа там
.Дyйка за всякy цiнy пoзбyтисЬ 3 Пеpемиtuля гp..кат.
€тIискoпа i дyxoвенствa, щo i дoкoнанo 25 i 26.06.l946.

не oбiйtttлoся без I(pиBди гpекo.катoликiв.
Якийсь Чaс I]o пеpeсеЛеннi гp.-кат. yкpаiнuiв з Люба.

чeвa на pадяl lсЬкy 3ахiднy Укpаiнy залиl l lилисЬ тaм
сс. (сестpи -npuл|. anop.| 3гpoмаджeння св. Иocнфa,
lцo пеpед тиNr пpoвадили yкpaiнськy 3ахopoнкy в Любa-
ueвi,  яка lv laлa гapний дiм. Латинський паpoх Любaчевa
з г iдними сoбi сoтpyлt{икaMи 3aявив сс. Иoсифiткaм' щo
ix дiм магiстpaт Любaчeва пpизнaчив' як кpaщий, нa
палaтy для apxи €пискoпa Базяка, a взaмiнy 3а те пpи.
зHaЧeнo iм iнший /I. iм, д9 якoгo вoни мaють випpoвадl l -
тись. Cс. Иoсифiтки випpoвaдились з i  свoгo дoйy, яKt l i t
негайнo зafiнялн пoльськi сестpи' а }ц,o Bка3аtloгo Лaт.
Ilаpoхoм дoмy нaшIих сс. нe дoпyшleнo, бo сe бyв пi,п.ступ
i змoва, щoби нaших сс. викиl{yти з Любaчeва. Cс. Й,oсуl ,

пиЛЬtlyЮчи цеpкBи й пpиxoдствa' a пpи llЬoгvly бiлyюни
без засoбiв дЛя yдеp)канtIя пo yв'язнeннi o. Д-Pа Гpaба.
Пoшyкaти пPаЦi мoгли coбi нa заxoдi десь, aлё х<aль Тм
бyлo виставити пpиxoдстBa i цеpкви l{а пoтaЛy. Tепеp,
виpBавши вiд лат. пapoха в .[l.икoвi свoю мaulи}Iy штy.
кoю, вже Легше Тм бyле заpoбляти сoбi на )к1,lття i нa лi.
Чеli l lя хвopoi с. Iopoтеi l l lиттяtl,t. A apxиспискoп Базяк
l lе зaйняв нa свoЮ паЛaтy в Любaчевi дoгv'y нaшoi 3а-
х<l1l( l t tки, т iльки iншy, пoyкpаiнськy вiллю.
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прaвдI{ва' як.да€ться видiти 3. далЬших вl.lстyпiв цьoгo
епискoпа l oцl}tки lx l{авiтЬ цивiЛЬI{иil{t{ Людьми. €пискoп
Cтепа yсy}lyв o. Лицинякa Baсиля 3 лiтнЬoi €п l tскoп.
сЬKoi pе}l{дeнцii Tapнiвських €пискoпiв, дe йoгo пpи.
мiстив l lpеЛaт Бyл.яндр. 'oтець Лицикяк бyв змyшениfi
yсyнyтис.ь нa дух<е yтя)кливе Mаp}|е сoтpyдtlицтвo' нa
якoмy oстa€ дoтепеp y гipкiй нyх<лi. Чoтиpьoх нашltх
священикiв'  ви.цяч}l i  uyюни пpoтивний вiтеp в епаpxi i ,
yсуIryлисЬ нa захiд (o. o. Хиляк, CаBка, Cтецькiв i}1аць.
кiв). Hа якiйсь пiдстaвi виxoпl{Лoсь HoвoсандецЬкoмy.
стаpoстi в poзмoвi 3 o. oЛексаHдpol,t Мацiевичем, стyди.
тoм, завiдатеJlеil{ Бiльцаpеви, Мyutинськoгo деканaтy:
<Hедapма o. €пискoп Cтепa так I{енавилить yкpaiнuiв.>
,l l .o o. Лициняка скaзaв €пискoп Cтепа: <Hiкoли не IIo.
гoджyся, шoб гpeкo-катoлицькi свяще}tики бyли на Лeм.
кiвщинi в лати}|сЬких пapафiях.>

3a пpикладoм свoгo.Apхипастиpя, йлyть йoгo свящe.
ники. o. Bенгpинoвич, паpoх Мoхначки, a тепep сoтpyд.
ник пpи латинськiй пapaфii  Biльчиська' кoЛo Hoвoгo
Cанча, спаpхiя Tаpнiвськa, знa €  пpo те, цlo латинськi
свяlцeники внeсЛи l946 p. пpoха}lttя дo УБ, ur.oб наших
свяЩеникiв з}ryсити дo пеpесеЛе}|tlя дo Coвiтiв. Лaтпн-
ський паpoх з Мyшини iздив з фyнкuioнеpaми з УБ
i пeчaтав цepкви' щoб гpекo.кaтoлицькi свяЩeники, якi
не даЛися Bисeлити, нe мoгли в ниx вi.u.пpавляти. Лaтнн.
ський пapoх' I(сЬoltдз Д.yхевин з Kpиницi деpжаB ключi
вiд гpекo.кaтoлицькoi (uеpкви) y Рoстoui y себе. Iх вiн
дiстав з УБ i ,  яK кoлисЬ 3eльмaн, oтвиpаB цЮ цеpквy'
кoли yвах(aв 3a вiдпoвiднe, 3гляднo давaв ключi дo-
iхсджаючoмy зaвiлатeлeвi, o. Cтефaнoвi ,Ц.зюбинi з Ho.
вoi Bеси. oтцю Хилякoвi €вгенoвi, паpoxoвi Kpиницi'
3ахoд.аI l 'и лaтинських свяulеникiв Cтapoствo iУБ в Hoвiм
Cанчi нe дoзBoлили на пoбyт y пapaфiТ i  сей мyсiв шyкa.
ти пpаui пpи латI{}tськiй паpафii .  Кoли пpиiхав дo пapa.
фi i  на Piздвo |947 p,, тo ЛаТl,tt lсЬкий свяЩеник' щo
зaняB гpeкo-катoлицькy цеpквy в Kpинишi, I{e дoзвoЛItв
йoмy вiлпpaвляти нiякoгo бoгoслy>кiння, кpiм читанoi
Cлyжби Бoх<oi, xoн пapaфiяни гpекo.катoлики пpoxaЛи
бoдай спiванoi Cлyх<би Бoжoi тa пpoпoвiдi. Tакox< не
дoзBoлив o. Хилякoвi вiдпpaвити пapастасy нaд пoмеp-
лим тoдi гpeкo.катoлицЬким пapафiянинolr{, хoч p-oдинa
пpoхала 3a це лaтинсЬкoгo свящeника. Koли o. Xиляк
y квiтнi 1947 poбив стаpaння y кapди}|aла Гльoндa
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тип кPесoBoгo шoвiнiста' нe дyжe лицюючий з xаpaктe-
poм KaтoлицЬкoгo €пискoпa. Шкoдa навiть, щo зa,сiдae
на стoлицi-свoгo [пoпepeдникat , знaнoгo з. шt{pиl{и сePця
l Щиpo люб-пeнoгo в кpyгaх il,toлoдшoгo пoкoлiння Haшoгo
дyxoвеllства, яt(oмy дqРся пiзнaти, як пpoфесop бoгo.
сЛoв'я y Львoвi, д.pa иoсифa Лiсoвськoio,.щo iaк зa.
хoплен.ий бyв схiдньoю лiтypгiсю i дo нaшoгo дyхoвеl{-
ствa вiднoсився пpихtlлЬI{o.

Тaкoх< пpигopiaв i  пpимiщyвaв y таrvloшнiй eпаpхi i

свящeникaм, a 3 oтвеpтими pai{el{aми пpt{ttимав i пpи.
мiшyвaв ix на лaтинськl{х дyшпaстиpствax. 3а йoгo
часiв дyшпaстиpювалo тaм вiсiм нaшI{х свящeникiв.
Biднoсини зoвсiм змiнились на гipшe, вiдkoли Tаpнiв.
сЬкy €пapxiю oбняв €пискoп Cтепа. Biн сейчaс вlдмoвив.
ся пpинимaти дaлi нaших священикiв. Koли нe знаloчt{

священикiв i нaд слiпиМ шoвiнiзмolt{ €пискoпа, скaзaв:
<Heма мiсця?! Така вeликa дiецезiяt Тaк' немa мiсЦЯ,
aлe E,ля любoви Хpистoвoi!> Cyмйа. xapактepистпкa
дiяльнoсти €пискoпа в yстaх цepкoвHoгo дoстoйнйlta
ЛaтинсЬкoгo oбpядy i пoлЬськoi наpoддroсти. Cyмна, aлe

:
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i Kpакiвськoмy вorвoдстBi зa дoзвiл веptlyти дo Kpиницi,
тo Kapл.инал дaB йoмy виминaючe письIt.lo' Bo€Boда нe
пpийняв, в пpeсi пopiвнянo, мoскBoфiлa, o. Хиляка з
Пaлiевим пiд oглядoм нaцioнaлiстичнoгo свiтoглядy, a
вкiнцi o. Хиляк oпиI{ився в тaбopi пPацi в Явoх<нiм, дe

з Устя i  тамoшнiх гpeкo-кaтoликiв пеpeтягнyти на латин-
ський oбpяд. Щo сe ксЬoнд3 Cвйoнтек сKаp)кив дo
УБ пapoxЪ Лoся i  зaвiдателя Устя, o. Йoсифa ХиЛяка,
тo цeмy oстаtlнЬoмy сказaнo на УБ в Гopлицях, i ксьoндз
Cвйoнтeк саM npиз}lався дo цЬoгo пеpeд пiдписаним
(який бyв кopoткo завiдaтелeм ГаHuoви, сyсiдyюuoi
з Устям) i  o. Kopoлeм Kapлoм, гpекo-кaтoлицькиI\,r паpo-
xoм Cнiтницi, i ro iх ксЁoндз Cвйoнтeк дня 3.05. l9а7.
пiд чaс вiзити y l{Ьoгo пpoсив пo€днaти o. Хиляка Йocн.
фa з ним, щoб цeй нe нaписав нa нЬoгo скаpг дo Пpе.
dсвященнoгo Cтeпи. Тoдi ксьoндз Cвйoнтек пpизнaв' щo
скapжив o. Хилякa пepeд УБ за T € ,  щo o. Хиляк сваpився
3 ни[,t, щo вiн (ксьoнлз Cвйoнтeк) yсyнyB з кивoта B
цepквi в Устю, яку oбa yх(иBали' Haйсвятiшi Тайни,
зaлoх<енi o. Хилякoм; тiльки не вiн [ксьoнлз Cвйoнтeк]
пt lсав скаpгy' а yбiвui (пpaшiвники Упpaвлiння Гpoмад-
ськoi БeзпеKИ.- npu't 'цnop.) на пiдставi йoгo зaжaлень
зpoбили дoнeсeння дo Пoвiтoвoгo УБ в Гopлицяx. Cе
нaiвне oпpaвдyваl{llя сeбe ксьoндзa Cвйoнткa бyлo не.
пoв}Iим i  нeщиpим, бo ксьoндз Cвйoнтек щe кiлька iнtших
зoвсiм бeзпiдставниx зaкидiв зpoбив дo yБ на Хилякiв,
за якi цeй з женoю бyв ув'язнeний на УБ в Гopлицях двa
тижнi. Bпpавдi тaмoшlt €  УБ, пpoвipиBlЦи пoставленi
ксьoндзoм Cвйotlткoм 3aкиди i  пеpекoнавшись пpo iх
бeзпiдставнiстЬ, Чи пpaвo o. Хилякa, пyстилo йoгo, алe
o. пapox Лoся, веptlyBши дoдolvly '  3астав свo €  MешкаItня
цiлкoвитo poзгpаблене yбiвttями.3а клeвeтy внiс o. Хиляк
скаpгy }tа ксЬoнд3а Cвйoнтека дo ПpeoсвяЩeннoгo
Cтeпи i бyв oсoбистo y }tЬoгo на пoслyханнi. Hа всi скapги
o. Хиляка нa ксЬoHдза Cвйoнтка Пpеoсвяшенний Cтепа
вiдказав: <<A якшlo вiн [ксьoltдз Cвйoнтек] зaпepенить?>>
Бiдний Пpеoсвяшeнний Cтепа не мaB спoсoбу дiйти дo
пpавди i  o. Xилякoвi не дав нiякoi сатисфaкцi i ,  Kсьoндз
Cвйoнтек дoсьoгoднi безкаpнo 3aIlиBa €тЬся з yбiвцями.

I{еpква y piлнoмy кpаю i в Пoльщi

Kсьoндз Cвйoнтeк. щo тaк пoкaзався вoйoвничий
супpoтtr гpeкo.катoликiв, не вмiв, uн нe хoтiв сoбi дaтн
pади 3 прaвoс,1aвним батюшкoю, Пoпeлем, який не тiль.
ки сидiв спoкiйнo в Устю Pyськiм, алe й зайняв гpeкo.
катoлицькy цepквy нa дoчipнiй Устя, де бyлa oкpеша
пpавoсЛaвна часoBI{я. Kсьoндз Cвйoнтек pаз пpoбyвав
iТ заyважaти нa кoстел i  навiть, перeсвятl{вши iТ, заinк.
нув нa свoТ замкll. Aле вх<е слiдyюнoi недiлi батюшкa
казaв poзбити замкtl ,  пеpeсвятив знoв цepквy нa пpавo.
славнy i вiлпpaвляв y нiй без пepeшкoди дo Часy пеpе.
сеЛеtl} lя yкpaТнuiв на зaxiд y нepвнi l947, кoли тo i  пpaвo.
сЛaBних висeленo.

(...) Hайбiльше стиЧнoст}| 14a€ гpeкo-катoлt,lцькe
дyхoвенсTвo i  наpiд з AпoстoльсЬк}lми Aлмiнiстpатopa[4и
нa т 3в. <вo3з'сднаt lих 3еI\,tЛях>, кyди кинeнo грекo.
катoликiв i  пpавoслав}lиx yкpаiнцiв з i  Coкальщини,
Бс, l  Щиlt и, Pa вЩи ни, Л юбaчiвщи ни, Яpoслaвlцини, Пepe.
миulи}l}t, Бipнaнu.tини, Лiщини та Лeмкiвщннн (Cянiн.
нини, .Ц.yкля}|tцl{}|}l ,  Гopлиннини i  Hoвo.Caденнини). He
тих вiдзисканих зeмлях yкpaiнuiв гpекo.катoликiв пo.
po3киданo всyмiш 3 llpавoслаBн}ttt{и вiддiльнo вiд свoix
свяrценикiв (пo 3-4 poдинIr на мiсцевiсть пoльську)
на тepен аx Aпoстoльськиx Aдм i н iстpa ui й B poЦла вЩи н и,
3емлi ЛюбyськoТ з oсiдкoм y Гoх<oвi' Cхiдниx Пpус з
oсiдкoм y oльштинi та Гданська. (. . .)

Aпoстoльський Aдмiнiстpaтoр л.p Мiлск Kаpoль y
Bpouлавi l lеI lpиxильнo наставЛений дo гpекo.катoл}tцЬ.
кoгo дyхoвeнствa. Koли дo нЬoгo згoЛoшу€тЬся якнйсь
наш священ}lкt xoч би вiн дoвший в)ке чaс y iншiй епаp.
хi i  в iдпpaвЛяB y ЛaтинсЬкoмy oбpялi i  мaв пpo зt lан}Iя
ltиtvt латинськoгo oбpядy BдoBoляюнy пoсвi.п.кy, жaдa€
iспитy з лaтинсЬкoгo oбpядy. ,Ц.oвгий чaс дepх<ить без
пoсад' t lегv'иЛoсеpднo Пpи iспитi такiм нaзначенi егзамi.
Hатopи IIаЛятЬ. Hадтo сей пpе,raт в}l l\аaгaс вi .ц нaших
священикiв llpед-лoжeння пoсвiдol< вiд, латинсЬкoгo сBя.
щeникa-сyсiДa, як цeй гpeкo.кaтoЛицЬкий пeтeнт вiд-
}Ioсився дo пoлякiв'  кoЛи бyв на свoiй пapафii .  Tака
пoсвiдка, зглядl{o пpoxаHl{я зa нei свoгo .IIатинсЬкoгo
сусi.u.а, 3 яким' звичайнo' бyли спopи iз.за дyшoхват.
сТBа' €  дy)кe yпoкopяЮЧа l пpикpа для наt l loгo священи.
кa. Aле цo ж poбити? Tакoмy пepeселе}lottlу гpекo.
кaтoлицЬкoмy сBящeникoвi не вiльнo пеpейти в iнший
пoвiт, l lе тo в спаpхiю' oT}кe, paд.}|е.paд, I\4yсl lтЬ
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пPlltlиIvrаe 3гoлoшyючихся 3 oтBеpтими paN{енaг{и' нe
poбить нiяких тpyднoщiв' нaдаr навiтЬ нфгipшi паpaфii
i тaкorк дoдатнЬo Bltсказy €тЬся пpo пoстyпoвaння i пpа.
цю }IaшI, lх священикiв'  щo пpaцюютЬ y тамoшнiй Aпoс.
тoЛЬсЬкiй Aдмiнiстpaцi i .  3атe 3аB3яBся 3лaтинi3yBати i
спoльoнiзyвaти гpекo.катoлицЬких вipних, пеpеселeних
в тaмoшню Aпoстoльськy Aдмiнiстpацiю. (. . .)

Hих<че Лaти}IсЬкe дyхoвенствo нaзaгал станyлo B pя.
дaх гotlителiв Гpекo.катoлицькoi Цеpкви i дo спiлки з
бiльшoвицькими пoсiпaкail{и стаpалoсь, дe мoглo тiльки,
нal{ шкoдt{ти. ,Ц.o пoдa}I}tx вгopi пoлiйснoстей дoлyчить
пiдписаний ще кiлЬкa, якi oднак }lе Bичеpпyють цi'oсти.

Лaтинськi свящeники' щo пpибyЛи дo Пoльщi iз
3ахiднoi Укpаiни, poзсiвaли piзнi шeвeти на гpeкo-
кaтoлllцьких свяulе}lикiв, як, нaпp.' пpo сBячеtlt{я ltoжiв,
yбивання лaтинсЬкl{x священикiв pyкагvrи гpeKo.кaтo.
лt,lцЬких священикiв, (oчевиднo' всe те виссaне 3 паЛь-
шя), i так poздмyxyвaли тyт y Пoльщi tlеtlавистЬ дo
yкpаi нцiв, а oсoбл и вo дo гpeкo.катoл ицЬкt,lх свящсн икiв.
Boни, с i  латинськi священики зi  с.х iдньoi Гaлинини, тaк
злe настpoiли AпoстoЛЬсЬкoгo Aлмiнiстpатopa tliлекa
дo наtUих свящеlIикiв, щo вiн )кaдaе вiд наtших свящe.
никiв пoсвi,п.oк вiд лaтиI{ськиx свoiх сyсiдiв. €  oдин тa.
кийлатинський свящeник з oкoлt{ць Львoвa, який' кoли
зaйдe бесiда }Ia нaшy l{еpквy i дyxoвенствo, Bсе ках(e
так: <fl.якyвати Бoгoвi, щo тe вже скiнчилoся. To самi
святoкpадцi.> Boни й poзсiвають фальшивi вiстки пpo
нaцIe дyхoвеtlствo, гoвopяЧи <щo тiльки oдиницi нe пiд.
писали пpaвoслaв'я>. Пеpeмиськi Kаpмелiти, десь дo-
вiдaвшись, щo пiдписаний пepeбyва €  в мoнaстиpi oo. Ka.
мeдyлiв нa Бслянаx кoлo Кpакoва, пpибyли тyлн i iнтpи.
гyвaЛи пpoти пiдписанoгo тa викид.aлI{ oo. Kамедyд3ц;
<Пoщo йoгo тpимaли?> A камeдyли задapмo пiдписaнo.
гo I{e тpимали. 3а Лo)ккy мiзepнoi стpaви пiдписaний
пepеpoбив з ix клиpиками IV piк бoгoслoв'я вiд х(oвтtlя
1946 дo беpeзня |947 тa щoнедiлi i щoсвята гoлoсив y Тх
кoстeлi пo двi пpoпoвiдi дo вipниx. Тi ж oo. Kамeдyли,
вх<е пiд'юх<eнi' викинyли зi свoгo мottастиpя двoх таtvt

. пеpебyваючих свящeникiв qа те тiльки, щo oдtlн 3 t lих
oдep)каB лист' писаtlий пo.yкpai}IсЬки. Пiдписанoгo в)ке
каpмeлiти tlе застали y Kамедvлiв. Пepед o. кpилoша.
tlинoM д.por'' ,Ц.енькoм вt,lгoвopився oдин Kapмeлiт, пишe
з Люблiна' нe 3l lаючи 3 Kим мaе дo дiла, щo вoни
4 r-ts6
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пiддатись цьo}ry сатpaпськottty x(адаtll|ю пpе.llaтa, який
3aBзяв пepевищtlтl{ y кoнтpoлi лoяльнoстl{ ltашttх сBящe.
никiв сaмo УБ. Ceй пpeЛат не вдoвoлЬня€тЬся тl|м гyстиtt{
ситoп.l, чepез якe пеpeсiялo УБ нaшиx свящeннкiв, i тиx,
щo l|е пepейruли чеpeз нЬoгo' вt|кинyлo вotlo tlа сoвiтськy
стopo}ly' yB'язнилo абo iнтеpнyвaлo B Явox<нiм. Kiлькox
священикiв сl{дитЬ дoтепep, в)ке нeдaлекo piк без пo.
сaли. ( . . .)

.[l.o oднoгo 3 вpoцлaвсЬкt{х лaтинсЬкl{x ypялiв пapa.
фiяльних згoлoсилaсЬ пapa нapeЧених нa спoвiдi. Пpи
пеpелшлюбнoп{y пpoтoкoлi вийшлo навepх' щo наpeче.
ний гpeкo..кaтoлик. <Гopлiви кс €t|)кyлек) зipвався, як
oшпаpeний' пеpepвaв пpoтoкoл' заявиЬ, щo д,o вiнчaння
не дoпyститЬl вt{явt{в сBo€ здtlвoвaння над бeзлиuнiстю
нaрeчeнoгo (як вiн пoсмiв пpихoдити нa пpoтoкoлl),
нaзBав йoгo бандитoм i викиl{yB 3a лвеpi. Cкiнчилoсь
на цивiльнoмy rшлюбi.

Aпoстoльський Aдмiнiстpaтop ЛюбyськoТ зeмлi
Е. Hoвiцький пpихильнiшe, як yсi iнrшi Aдмiнiстpaтopи,
стaвитЬся дo нaшиx свящeникiв. Hадiляе дyн(e Pадo i бе3
зaйвoi пPoBoлoки дyIцпaстиpськi пoсaди. Tpьoх сBяще.
ttикiв, нaзвaних вищe' yв'язнeних yжe нa тepитopii йoгo
Aлмiнiстpauii opгaнaми УБ i вiдстaвлених дo Щeцiна,
свoiм застyпництвol{ виpвав нa вoлю. 3а кoтpoгo
3 нaшиx свящeникiв вiн пopyнить i хтo пpийме дylЦпасгиp.
ствo B тaмourнiй Aпoстoльськiй Aдмiнiстpaцii, тoгo, як
сaм вiн запeвня€ ' УБ нe зa.iiпaе, бo нa <вo33' €днaниx
3емлях> лiвиця спiвпpaцюс з Koстелoм, тoдi як в цeнт.
pальнiй тa схiдньoпoлyлнeвiй Пoльщi.йдe мiж тими кop.
пopaцiями tfaскoвaнa бopoтьбa. (...) У тaмoшнiй Aдмi.
нiстpaui i  пpaцю €  16 нaшиx свящeникiв y лaтинськiм
oбpялi пo латI{tlсЬкиx пapaфiях i Aпoстoльський Aдмiнi.
стpaтop з них дy)кe вдoвoлeний i xвaлить Тх пpи piзниx
нaгoдaх. (. . .)

Aлe хoч нашri свяuleникl{ хвaлятЬ сail{oгo Aпoстoль.
сЬl(oГo Aдмiнiстpатopa HoвiцЬкoгo' скap)кaться oдttак нa
священикiв йoгo, як шoвiнiстiв. щo нepaз дoпiкають
i кpивдять iх, викopистoвyючи на.Цмiptto iхню пpацю
i тя>ккe пoлoжеIlня тa пpoвoкyючи iхнi нaцioнaльнi й
oбpядoвi пoнyвання. (. . .)

Aпoстoльський Aдмiнiстpатop сxiдннх Пpyс л-p Бeнш
тaкoЯi пpихильн и й дл я гpекo. цaтoл t{цькoгo дyхoвeнствa'
eмyшrений жaxЛивиIvt бpaкoм свящeникiв свoгo oбpядy,
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вистаpа. 'I  исЬ, t lедoвГo пepед yсyнеlIн я tvt l lа tUoгo €п искoпa
i Kапiтули, o ДoзBiЛ y мiнiстеpствi  зaйняти катrдpу й
капiтyльниt"t .п. iм, т3 шlКo; lУBaв, шlo не дiстaлoсь i ru цiле

УЛаджеH}lя B MешкаHIIях вивeзеHих o.o. Kpилorшан,
а poзгpaбиЛа tIастину l l rpнЬ: <<Бyли б мали та й iнtшим
дал и !>>

Латинський паpoх Bopoбликa Kopoлiвськoгo кoлo
Cяttoка в AпoстoльсЬкoгo а.п.мiнiстpатopa Лемкiвruиltи
зайняв Гpeкo.катoЛlt| lЬку цеpкBy.мiсuевy i  виt<инув з пa-
pафiяльнoгo дoмy гpекo-кaтoлицькoгo тa[4otxt lЬoгo па.
poхa'  кoЛtlшнЬoгo гснеpaлЬнoгo вiкapiя Aпoстoльськoгo
адмiнiстpатopа o. lваltа ПoлянсЬкoгo. Жа, loби oстаt l .
нЬoгo I lа ЛаTинсЬкoгo пapoxa y Пеpемиськoгo лaтl lн.
сЬкoгo €пискoпа Баpли BиклttкаЛl, l  впpaвдi забopoнy
€пискoпa I. 'Ля Латl- lнсЬкoгo пapoхa, а, ' Iе цей паpoх
зЛеГI(oBажив сoбi забopoнy, пoставиB на сBoТм. o. Пo-
.rянськt,t i i  мусiв з паpафi i  забpатись i  пott lyкати сoбi
l lpашi в "rатиtrсt,к iй l lаpафiТ Жуpiв кo.цo Bpou"rавa,
а J.IаTинсЬl(ий паpox, Nl! l t l lo l ]епoсJ. lyxу €П11сKoпoвi,  б",tагo-

деt lсTву €  у Bopoблику.
У сnpавi o. Aнтoнa Пакoшa, завiдате"rя паpaфi i

Poстoка Bеликoгo на Лемкiвшlиl l i ,  ув 'язненoгo i3а-
сyдх(e}ioгo дo 3 poкiв зa заoхoтy BсTyпaти дo дивiз i i
сс Га, lиннна, з iз l taвав oди}I латиrtський сBященик'
якoгo o. Пaкoш пoсTавиB як свiдка свoсi  ,roялЬl loсTи
l lЛЯ пou.Iякiв. Cей свяt l lеt lик '  мiстo бopoнити O. Пакoшa,
зaсl lПaB йoгo. Ha Пи,I.at lня сyллi,  чи o. Пaкoцl бyв шloвi .
н iстoм, сей латиlIський свяцlеник вiдпoвiв: <<Ct<opirше
так, як нi .>> Hа I lитаl l l{я суллi,  в чoМy пpoявлявся тoй
шloвiнiзм o. Пакoulа, в iдпoвiв: <<Бсl г<. lвopt lв пpсl  УкpaТ.
нy>. Aж свiтськl , tй ПO.1як'  адвoкaт, пoуtrуg. l .  ,]IаTинсЬKo.
гo сBяIцсttика, яка е piзt lиuя мi>к патpioTtt3;!roi l l ,  Цlo l lе
€  пpoBинolo, та пloвiнi3мotr, l .

Kсьoндз Kу.п.ля, латинський паpoх Cтiбна, Грt lз l rв
гpекo-катoЛикalvt з Пoздяча, якi ,  rцoб yxиЛитися псpед
ПеpeсeлеHням дo Coвir . iв,  пoзipнo (,пля вигля. l},  Пpo ul lo/ l . -
сЬке oкo.- npuЛ. lJnop.) IIpиi . i t lяли ul2.ГИIICЬKИй oбряд, щo
Ilе BидaстЬ ЛатинсЬкoГo BитяГу lvtетpикaЛЬl ioГo ти14' Щo
хoдиЛи дo ПеpемишЛя дo iс i lуtouoi tце тoдi гpCкO-кaTo-
лиl lЬкoТ цеpкви дo вeЛикoдньoi спoвi; l i .

Гваpлiяlr  Фpанtt iскаtt iв з Kа.rь iзаpi i  Пatt. ' lзвсt ' l<oТ
кo,ro ПеpемишЛя tIсГoдyBаB нa завiдателя K.tоt<oвиu,
o. AlIлpiя Гoзу, щo вiн oб' iжд>кaB дoвкo.] l tшltr i  сслa'  де
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зa,1иши,1исЬ пo пеpесeлeннi дo Coвiт iв |945/6 p. гpекo.
катo, lики, пoзбавленi свoТх дyшпастиpiв, a яKLIх'  BЛаснe
сей гваpлiян l lа спiлкy 3 ЛaTинсЬкl{tи паpoхoМ Pибoтич
пеpеТ'IгаЛи на ЛaTинсЬкий oбpяд.

Koли пo вивeзеннi бл. п. ПpeoсBяЩrнltoгo Иoсaфaта
i I(апiтy" ' lи з ПеpемиLuля, в oдtt iй з Пеpемиських ruкi . . t
yЧитеЛЬстBo пo,.IЬсЬке yболiвaлo нaд сим aктoм нa.
сиЛЬства, тамol.t lн iй катeхит r lе пo,ц. iляв цЬoгo спiвvyття,
ках{yЧи: <<Bласне, вoHи тyт не пoтpiбнi>>. Лaтинський
свяtценик з i  Ceнкoви скap)киB нa УБ гpeкo-катoЛицЬкo.
гo завiдателя Гpoзьoви кoлo Бipнi та спpиuинив йoгo
yв'я3неl lHя l945 p.

Буurи oднак i  випaД.ки, дe ЛатиHськi свящеltики пo.
il,IaгаЛи наtUигYr в yтеui пepед Пpавoс"']ав'ям з pадяttськoТ
Укpaiни. Тaкиx вl lпадкiв пiдписаний знаr дBa. Cамoмy
пiдписаl loмy в yтенi пеpед виBoзoм пoмoгли пoльськi
сс. Фелiцiяt lки, а з Пеpeмишля виТхaти пoмiг латин.
ський сBящсник' o. €poнiм Koцилoвський, спopiднений
бл. п. Пpeoсвяцlенl{oгo Иoсафата. Tакolк t lазагaЛ пoлЬ.
сЬкe духoвенстBo з спаpхiй бyвtшoгo poсiйськoгo забopy,
щo пarи'ятaс пеpeслiдyBaнHя <<yнiятiв> на Пiдляшtшi,
с.гавитЬся дo нaс нe вopo)кe, a чaсolt , t  зичливo. Haй.
бiльше вopoгyютЬ на нaс свящeники латинськi '  вигнaнi
з i  3aхiднoi Укpаiни. He мoх<yть нaм даpyвати пpoгнанHя
Тх пapтизанами УПA, Чи пеpeсeлeння бiльшoвикaми,
а ще 3аЛишrних тaм кoстелiв, мoнастиpiв тa мaсткiв
кoсTеЛЬHиx i  взaгалi пoЛЬських. Ti  вивласнення тагr,t
хoЧyTЬ вi,ц.плaтити сoбi тyт, i тoмy так зав3ятo кидаЮтЬся
lta l tаrшi цepкBи, цepкoвнe мaйнo та цеpкoвнy yтваp. 3а.
бувають пpи цьoмy нa oд}ly фyндаментальнy в uiй спpавi
Piч, щo Гpeкo.катoлицЬка [еpквa тyт нi  пpи чoму.
Щoбiльшle, вoнa вiд бiльtшoвикiв дiзнас далeкo тяжЧих
кpиBд' як ЛаТиHсЬкий Koстeл, i  щo rv lститисЬ нa нiй
y Пoльшti  знaЧитЬ сoлiдаpизyватисЬ з бiльшloвикaми y iТ
пepеслiдyванIl i  та лiквiдацiТ. Бo xoч нe дастЬся, 3да € -
тЬся, 3аПеpеЧити' Щo пapтизани УПA пoдeкyди вигaняли
в схiднiй Галичинi пoлякiв i  латинськиx свяu{еltикiв.
тo oднак:

l)  викoнyвали Itесвiдoшro пopyЧeння Мoскви;
2) в пoдавляючiй бiльшoстi  випадкiв poбили сe

бi".Iьшoви цькi  па pти3а It  и -сПaдyн и ( пa pа ruyтисти. -
npuм. gnop.) '  щo схидHo i  плянoвo пiдшивaлись l l iд
УПA;
4"
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3) uro Гpекo-катoЛицЬкa. I{еpква_пpeдстaвЛеl la цi .
lим свoiм €п l{скoпатoм y спi"rьнoмy Пaстиpськoму Ли.
стi .  запpoтестyвала пpoти насилЬствa, i  зaкликaлa дo
збеpеження спoкoю i  пpaва, а вйpiruення теpитopiяльних
пpинаЛех(нoстей лишити плебiсцитai l{,  } lиpoвим кoнфе.
pенuiям та iншим ЛeгaлЬним зaсoбам;

4) щo iхнс кoстельне майнo не l lеpейшлo на Гpекo.
катoл}rцькy I-[еpквy, а на деp)каBy, яка не пepе,Ц,ас йoгo
гpeкo.катoЛv!KaN|'  a Пpавoславйiй l -[еp13i.  ( . . .1

Як бyлo виЩe скaзанo, бaгaтo стеpopизoBаI{их пo.
виpoблювaлo сoбi <пoльськi  папepи> i  пеpел пoлякамt ' '
свiтськoю владoю i дyхoвенствolvt }|е пpизнaЮться дo
нaшoгo oбpялy. Пеpeсeленi нa заxiд B пoлЬсЬке l\.topе
мiж пoльських pепатPiянтiв з i  сх iдньoi Гaлинини, Boли.
нi ,  Пoлiсся й Бiлopyсi ,  вoни, xoч калiчатЬ IIoлЬсЬкy
мoBy, }|е зpаджyloться, бo tt i  peпатpiянти небагатo лiп.
ше, кoЛи частo не г ipшe вiд нaшиx гoBopять. Ta Й тa-
It'oшня lloлЬсЬка адмiнiстpацiя i Koстел пoсoбляе тaкoмy
пpикpl{ванl{ю сeбe yкpаiншiв y налi i  нa пoвнy асимiля.
цiю. I не миЛитЬся. IVlаса, пoзбавлена iнтелiгенцi i  тa
дyxoве}|ствa свoгo oбpядy, дy)t(е скopo yЛяже це}ly пpo.
цесoвi ,  як Бoг нe 3i 'илy €ться i  Hе дастЬ якoiсь змiни. ( . . .)

18 бepeзня 1948 poкц.

p,жepелo: Apхiв УкpaiнсbKoeo Kaтoлuцькoеo Унi-
aepcцтетg, Puл.- Мauluнonuc, кoniя opuеiнalg,
cтop. 29-30' 4I-5l' 54.59, 64-71' 76-79' I54, l57.
П odаeтьcя зi збеpеctсенl.я,| лoot|цх oсoблuвocтеa
opueiнaлg. ongблiкoвaнo: Мapтupoлoеiя gкpаiн-
cbouх цep'сoв._T. II / Укpaiнcьra Kaтoлuцькa
Цe pква. _,II,oку пe нт u, мате piaлu, X pucт uянc ькui
caлвuОaв Укpa[нu,_ Topoнтo. Бaлтuлop._
l985.- с, 32I-346'

. eaеен MlcIIJIO
гPЕкo.кAтoлицькA цЕPкBA y пoЛЬЩl

(re44-r047)

Пiслявoеннa iстopiя Гpекo.KатoлицькoТ L{epкви с
oд}lим з найбiльш зане. lбаних E}rтанЬ y сyuаснiй пoль.
ськiй та yкpaiнськifi iстopioгpафii. Hе заoхoнyвала.бo .a.o

Гpeкo.Kатoлиuька [epквa y Пшrьшi ( l944_l947)

пoслiдoвниx llаyкoвиx .ц.oсJiд)кенЬ пepeлyсiм неBeлlrкa
кiлькiсть тa Ще i poзпopoшенiсть д)кepелЬних матсpiалiв.
Hе .менш iстoтним фaктopoм тpебa вBaжатl l  i  дoвгo.
тpиBa,1e oпepуBання пoзанаyкoвиrии кpитеplями дЛя ви.
зt lачеI{ня oцiнoк y л.искyсiях пpo iстopiю Гpeкo-Kатo.
лицькoТ l-[epкви, щo спpичиHиЛo пoстaBaнHя Ta yтBеp-
д)кyвання t|егатиBних дoслiдницьких t loсTaв i  спpиялo
фopмyваннЮ пoгЛядy' l{аЧебтo гpeкo.кaтoЛицтвo в Пoль.
щi бy"'lo Bа)ккoЮ тeМoю, пoдеliyди - тeмoю табy. Bнaслi.
дoк цЬoгo бiльrшiсть питaI{Ь, щo тopкасться сyнaснoстi
Гpекo. Kатoли цькoi I-[еpкви i н адaл i зaЛи шa€тЬся y сфеpi
нездi йсttених дoслiдницьких пoстyлaтiв.

!.oтeпepiшнi пyблiкaшiйнi нaдбаl lня _ цG лишeнь дe.
кiлька стaтей, щo пp.исвяченi майже викЛюЧнo iстopi i
Bасилiянськoгo чинy .,  та Чaсткoвo пyблiкoваl l i  спoгaди
гpеKo.катo., lицЬких священикiв'  }rаyкoвa ваpтiсть яких
не € oднaкoва 2. oсoблиBo стoсy€тЬся це вiднoснo чис-
Лeнниx спoгадiв o. Iванa Пoлянськoгo, бYвшoгo каHцЛе.
pа AпoстoльськoТ AдмiнiстpацiТ ЛсмкiвшйrIи ..  Hа жа.l lь,
Тx aвтop, вoлoдiючи неМa.TиN4 писЬMсl l l l l , tцЬким талаl iтorvl ,
не yбеpiгся сеpйoзнoi дсфopмацi i  та сг lpoЩеllЬ, якi
виплиBають з йoгo негaтиBнoгo, a To й вopo>кoгo стaв.
Лe}lня дo yкpаiншiв.

Ця стaття е спpoбoю yпopядкyвання дoтепеpiшнiх
зt lанЬ пpo Гpекo-KатoлицЬкy l{epквy в Пoльщi y l944-
|947 pp. У свoiх poздyмaх oбмеrкyюсь Bиl<лючнo пPeд.
стаBЛсl lI lяM opгaцiзацiйIIoгo poзвиткy i  змiн Юpидичtloгo
статyсy ГKЦ, oднoчаснo ввaх(аючtl статiю встyпoгvt
дg. даЛЬlUих. дoслiд>кeнь пpoблeми гpекo.катoлицтвa
'y Пaпьшti.

,Bнас,r iдoк пiслявoенних тepитopiaлЬних та yстpoeвиx
змiн y l loльськiй деplкавi i  Гpекo.KатoЛицька l{epквa
3азtraЛa чиMaлих пеprтBopень. Hoвий кшталт деpжaBнo-
гo кoРдoнy на сxoдi спpичиl.|иB' шo вiд Галицькo.Львiв.
ськoi митpoпoлiТ - сyЦiльнoi дo цьoгo чaсy пpoвiнцiТ,
якa ск".Iадалася з Львiвськoi apхiспаpхiТ та Пepeми.
ськoi i Cтatliс,rавськoi епаpxiй.._ в кopдoнaх Пoльщi
oстаЛасЬ навiть нe пoЛoвиt{a Пepемиськoi спаpxi i  {. 3а
ДaнИ|t|4 з с iчня l946 p. в Пepeмиськiй спapxiТ 3 кoлиlu.
нЬoгo ЧисЛа 45 дeканатiв та 640 паpафiй на пoлЬсЬкoмy
бoцi за.rиш I1лу|cя 22 дeкaнaтн' .223 пapaфii, юpис.п.нкuiя
яких oбнiмaлa 652 мicцeвoстi o
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.Цepх<авний кopдo}l мiх< Пoльщею тa CPCP, йoгo
пiвдeннo.сxiлний вiлpiзoк He пoгoджyвaвсь iз дiйсним
кштaлтol\{ етнoгpафiнних меж та щo зa циi' слiдyе _
з iспoвiдним poзпoдiлoм yкpaiнськoгo й пoлЬськoгo нa.
сeлення. B peзyльтaтi пoза кopдolrаrvlи yPсP oпIll.IиЛoся
пpиблизнo 700 тис. yкpаiнЦiв, y тoмy 60 /o гpeкo-катo-
лицЬкoгo вipoспoвiдання. ,Ц.oгoвip iз 9.09.l944 p., пiдпи-
сaний ПKHB тa ypя.цoм Укpаiнськoi PсP, на oснoвi
якoгo в 1944_l946 pp. на УкpaТнy пеpeселенo близькo
480 тис. людей, лeдЬ чaсткoвo poзв'язав склaднy ситya.
цiю o. Hаслiдки, oчевиднo' Bиявилися набaгaтo сepйoз.
нiшими. Koли взяти дo yвaги Пеpемиськy спаpхiю - шe
пpизвeлo дo цiлкoвитoгo захитання виpoблeнoТ пpoтя.
гoм стoлiть opгaнiзаuiйнoi стpyктypи й тepитopiальних
пoв'язaнь' a вiдтaк iх лiквiдацiТ, вiдipвaння Пеpемись-
кoгo €пискoпства вiд пpавлячoгo oсiдкy _ Львiвськoi
митpoпoлi i ,  poз' €д l tанI{я дeканатiв тa паpафiй залише.
них нa yкpaТнськoму бoui з €пискoпсЬкoю кypiсю; B дe.
яких випадкaх деpх(авний кop.п.oн рoзме)l(oвyвав не тiль.
ки дeкaнaти, але й пooдинoкi паpафii, якi здавен вмiща-
ли у сoбi пo дeкiлька сiл. Iз 22 Дeкaнaтiв, щo oпинt{,'Iись
нa теpитopi i  Пoльщi, l0 втpaтнлo в сyмi 67 пapaфiй,
тoбтo 47 /6 кoлtlш}|Ьoгo стаl{y.

Hа... вiдмiнy poзлiлeнiй тepитopiaл.ьнo Пepемиськiй
спаpxi.i _ видiленa з нei в 1934 p. Aпoстo;'lьськa Aд.
мiнiстpauiя ЛемкiвщинИ зaЛИuJ|IJ|acя сyЦiль-нoю, i
тaк без знaчнirшиx змiн пepетpнBaЛa дo l947 p. ,  3гiлнo
3 дaltимt{ за 1943 p. нa Лемкiвщинi y 9 .Ц,еканaтаx,
|29 пapvфiях та l98 цepкBаx пpaцювалo l28 свящeникiв,
oбнiмаючи дyшпастt{pсЬкtlми пoслyгам}| l27,5 тис. вip.
них o. Koли пopiвняти з l936 P. '  для якoгo в мi>квoснннй
пеpioл збеpeглись нaйпoвl l iшl i  Дaнi,_ тyт нeзнaчнo
збi.пьtшилaся кiлькiсть паpафiй (7) i  нoвoпoбyл.oвal lих
uepкoв (5).  9

У Пеpeмиськiй спаpхiТ - за свiдченням oстaнньoгo,
видaнoгo пepeд вiйttoю в 1938 p. шеIt,lатизмy _ пpацю.
вaлн 744 спapхiальнi свящeникtl  i  52 €poмoнaхи тa 297
сeсTep-м(, l lахI{нЬ i  бpатiв. У Пеpемиськiй дyхoвнiй семi-
наpiТ навнaлoся l08 клеpикiв; y Pимi стyл. iювалo 8 свя-
ulениl<iв та тpoс семiнаpистiв . , .

Пpиблизнo y цьoмy xt часi нa Лемкiвшннi бyлo
l30 гpекo.кaтoлицЬкиx свящeнl lк iв. У слинoмy на тepeнi
Aпoстoльськoi Aдмi l l iстPaцi i  мoнастиpi oo. Cтyлитiв
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y Флopинцi Гpибiвськoгo пoвiтy пepeбyвaли тpи бpатп
й oдиtI €poг'totlаx. Biдпoчинкoвий дiм _ <<Ha лoпатi>>
y Жегсстoвi Hoвoсанчiвськoгo пoвiтy _ псpеtvlисЬкoгo
Тoвapиства < €пapхiaльнa пoмiч> Bели тpl l  сестpи слy.
x<ебницi. B латинськiй дyxoвнiй сeмiнаpiТ y Kpакoвi бyли
4 сeмiнаpисти гpекo.катo, lики, а в .Ц.yбнi на Boлиl l i  _-
oдин . . .

Biднoснo l lеBеЛиких Bтpат зазнaлo гpекo.катoЛицЬI(е
дyхoвeнствo y пеpioд г iтлepiвськoi oкyпaui i ,  aлс нeбага.
тo нaм вiдoмo пpo змiни y станi дyxoBенствa у тi i t
частинi ПepeмиськoТ елаpxi i ,  щo в l939_l94l pp. зна.
йшлася B It{е)Kах сPсP. 26.06. l94l p.,  в часi бoмбyваtl l tя
Пеpемишля загt{нyв o. Лавpeнтiй Kанмapський ЧCBB
(Чин Cвятoгo Bасилiя Bе.rикoгo _ npuм. gnop,|. 3имoю
l943 p..г iтлepiвui убнлп o. Михaйлa Bелинка, паpoxа
Бoська ' , .  Пiд нaс BapшаBсЬкoгo Пoвстання зaгиl lули
o' Kлим Kеpн.иuькиЙ i бpaт Be}t 'ямин Клачинський,
oба василiяt lи ,o. У липнi l94 l  p. гeстaпiвшi apештyвали
гpeкo.кaтoлицЬких свящeникiв мoсквoфiльськoi opiен.
тацiТ. Пiсля звiльненtIя 3 в'язt lицi iх iнтrpltoванo в Kе;lь-
цяx, дe бyли пiд наглядoM сп. Kанмapекa. Hа Лeмкiв-
ut l l l ly вoни пoBеpl lуЛися пo вiйнi . . .

Boсени l943 p. пoлЬсЬке пiдпiл,rя.yбилo 2 священикiв
гpскo.катo, lицькoгo вipoспoвiдaння ,o, а в l944 p. заги.
нyЛo д.аЛЬшtих l  l  '  B тoмy деяких убитo вx<e пiсля
Bи3Bo, ' lеI{I{я цих 3емель з-пjд нiмецькoi oкyпаui i  l0.

Iстoтнi змiни в ситyашii  гpекo-кaтoЛицЬкoгo l lyхo.
aeнстBа в Пepeмиськiй спapхi i  та Aпoстoльськiй Aдмi.
нiстpаui i  Лемкiвщини нaстали в l945_l946 pp. Hа
oснoвi встyllнoгo пiлpаxyнкy мo}кI{а пpийняти числo
пoнад Ю0 свяutеникiв _ ,Ulя цi €Т частиl|и Пepемиськoi
епаpхi i ,  lцo пiсля l944 p. зaЛишилaся в кopдo}rах
По, ' lьщi. Aналoгiчнe Числo для Лемкiвщи}Iи _ цe l20
свяrценикiв. I як пiлтвеpлх<yють дoслiд}(енl|я, дo сiчня
l945 p. '  тoбтo дo пpипи}lенt|я Bo €нt|их дiй, вoнo майх<e
не змiнилoсь. Мох<нa пpипyскати, щo кiлЬкiсть сBяЩе-
llикiв Деякий нас бyла навiть бiльшoю, бo х< y ьr'ipyна-
блиx<eння фpoнтy _ пpяtt4yвалo тyдIr дyxoве}|стBo (не
з}ra €N,to кiлькoстi) iз Львiвськoi та CтанicпавськoТ спаp.
xiй. Безсyмнiвнo, всyпеpеч сyгeстiям (навiювaнням._
nP!fr-.  anop.| Е. Пpyса _,$e 1е бyP o(.. .) чималий зaгiн
yнiатськиx свяlценикiв>.,.  .Ц.eякi 3 ниx зaJlишиЛисЬ
y IIoльщi на пoстiйнe пpo)кивaHня. Tакoл< неoбгpyнтoва.
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}iим BияBля €тЬся пoгЛяд, бyuiм.тo з Пеpeмиськoi
€паpхi i  тa Aпoстoльськoi Aдмiнiстpaцi i  ЛeмкiвЩини
сBящeни кt{ '  пoбoЮючисЬ paдянсЬкoi apмi i ,  Ivrасаrr{и пoда.
ваЛися дo Hiменнини, а вiдтaк дaЛЬше на 3аxiд. B pе.
зyльтатi  аpxiвних та мiсцeвих oбстежeltь - стBеpд)кеl lo
ЛиtUе oдиt l  такий факт 

|E.

Пoчинаloчи з l945 p. _ pяди гpекo. l(атoЛицьких сBя.
ulеникiв систематичнo piлшaють. Bнаслiдoк piзних спле.
Tених iз сoбoю пoдiй (пepесеЛeння' yбивства) кi ,rькiсть
свяtцeникiв з пoнaд 400 в l945 p. змel lшиЛaся дo пpи.
близнo l  l5 y 1947 p.

H а й пoм iтнi ц] их втрaт гpекo.l(атoл и цЬке /lyхoвсllствo
3а3}laлo y l945- l946 pp. внаслiдoк пepесеЛення укpаiн-
цiв в УPCP. ПpиймaстЬся, Щo з Пo.rьщi тoдi виселенo
кoлo 300 свяlцеttикiв. Aдмi l l iстpацiйна вЛада BBа)l(аЛа'
rцo всi  укpаiнськi  свяl .цениKи (uи тo гpекo-катoЛики' ч}l
IIpавoсЛaBнi) пoвиннi виiхати, нaйкpашс opгaнiзoванo,
paзoм з усiею паpафiсю. Koли свяшlеники 3aЛишаЛt,tся'
iх пoбiч УПA вва;r<али найсеpйoзнiшlolo пеpеI.Uкoдoю
для лoбpoвiльl loстi  пеpесеJ 'Iе l lськoi акцi i  в УPCР' Iз.за
бpакy впoвнi в ipoгiдних .u.окyмеltт iв сьoгoднi важкo
Bста}loBити, скiльки виiхaлo свящeникiв y пеpшiй фазi
пeрeсеЛенI{я (rкoвтень l944 - сеpпeнЬ l9a5 pp.) '  кoли.
тo Щe Дoтpt lмyвалися пpинципy лoбpoвiльнoстi  виiздy.
Мo>кна oдHак пpийняти, шo в гpyпi 229 685 oсiб, щo ви.
ixaли в тoмy vасi  на Укpaiнy, Пoльщy залиIшltлo такoж
щoнайменrцЪ 5O /q гpeкo.кiтoлицькoгo лyio"енствa l9.

Hавеснi l945 p. пoсиЛtlЛисЬ збpoйнi нaпaди пoлЬсЬкoгo

oсiб, пoкинyвши свoТ хaти, втеклo дo Пеpеtr,tиш-Ля тa
3гoЛoсиЛoся на виiзд. Iх майнo _ пoгpЁбyr iали z l .  <Ук:
pаiнui ,  тaк як стoятЬ (зaлишaюни свo €  майнo.--] pеd.|,
т iкають цiлими селaми> _ paпopтyваB IIpеДстaвник пiс.
ля вимopдyванt|я гpyпoю BiH, oчoлеl loю <BацлаBotr,!>'
селян (вклюннo з i  свяЩеникqЦ B. Лемuьoм) y с.  Пав-
Лoкoмa Беpезiвськoгo пoвiту 22.

Bлiткy l945 p. лoбpoвiльнi виiзди yкpаiншiв 3 Пoльl l ' l i
майх<е цiлкoм l tpипинилися. Ha кoнфepенui i  в Уpялi

Гpeкo.Кaтol lиuька [epква y Пo;rьшi (1944_l947)

Pади JVl iнiстpiв 24.О7.1945 p., дe бyли такo)к пpедставни.
ки yкpaТнськoгo l lасeЛeння з Kpакiвськoгo, Люблiнськo.
гo та PяшiBсЬкoгo вo€вoдств, Bлaдa вoстaнн€, хoЧ, uto.
пpавда' t{евдaЛo спpoбyвала заoxoтити укpait luiв дo
дoбpoвiльнoгo пересеЛе}t}Iя в УPсP ,'. Щoб пеpесеЛеH}lя
пpиспittlити _ apeштoванo €пискorla Иoсaфaтa Koци.
лoвсЬкoгo (2l.09. l945 p.). Bсyпеpеч спoдiванняIи влади'
пеpеIr, lиський opлинapiй не пiдписав зaяBи нa дoбpoвiлЬ.
нe пepeселeн}Iя в УPсP, a тaкoж не вистyпив 3 пpo.
пеpесеЛeнськoю вiдoзвoЮ дo пiдлеглиx йoмy вipних i  свя.
ulеникiв 2{. l8.0l . l946 p. €пискoпа И. KЪцйЛoвськoгo
тa o. B. Гpиникa пеpевезенo y Мoстиська (УPсP)'
звiдки з-вi ,rьненi пoвеpl{yлися 24.0|. l946 poкy дo Пеpе.
мишля 

25.

HеyспiшнiстЬ цЬoгo типy лiй змyсиЛа адмiнiстpаuiй.
}ly BJI адy 3aстoсyBaти сyIIpoTи.гpeкo. кaтoЛ и цЬких с вя lце.
никiв пpимyс y пepеселloванl l i ;  в пеptЦy чергy з паpафiй
iз пpикoPдoI{}toТ зoни. Юpидиuнy oсt{oBy д,rIя цЬoгo
ста}toвилo poзп^opяд)I(ення мiнiстpa внyтpiшlнiх спpав
3 22.0|. 1937 p. ,o Cпеpшy }lака3 видав нoвoсанчiвський
стаpoстa,.вiдтaк пepемйський, гopлиЦький та iншi 27.
3гiднo 3 нaказalr,tи сBяtценtlки були зoбoв'язанi дo
l4 днiв laЛИ!]|tT}| пpикopдoннy зoHу, а poзyмiнt lя <пpи.
кopдo}l}toстi> iнoдi пoшиpюваЛoся на весЬ пpиЛеглий дo
кopдo}ty пювiт, a цe _ <(.. .) iз.зa безneки тa oxopoни
кopдo}ty> ,6. У випадкy з}Iexтyва}|}lя }tака3y - сBяI.rleни.
кiв пpимyсoвo пpoтягoм^ 24 гoди}I yсyвaл}r i вiдсилали
}|а пyHкти пеpеселeння ,". Hoвoсанчiвський стapoста тaк
3аяBl,lB свo€ ста}loвlllцe: <iЦаю намip yсiх гpекo.катo.
лицЬl{ l lх свяЩеникiв л g^ял Ь н и x, io.ПoльЪькoi дep.
жaви yсyнyти з пoвiтy> 3o. 1пiлкp.- e . IvI.).  B дiйснoсi i ,
як пo poкаx нe без г ipкoти зaуважив пoльський iстopик
f .  Бенск, сеpед висеЛених знайшлoся багaтo .дyхoв}|их
iз пpикopлolr l lих паpафiй нa Лемкiвщинi, якi в часi-
г iтлepiвськoi oкyпаui i  дoпoмaгaли пoЛЬсЬким вiйськo.
ци"м' тa кyp' €Paм пеpехoдити кopдoн' кoли цi пoспiшали
нa JV1адяpшину, a звiдтам y Фpанuiю, де ̂ фop}'yвaЛисявirцiли Пoльськoгo Biйська, тa в Aнглiю o,.

Мiсцем найбiльш пoсиЛеlr l tx лiй бyв Пеpемишль,
щo бФпoсepeднЬo пpилягав дo деp}t(авI{oгo кopдo}|y'
caДll6a спискбпськoi кypii, oсepeдoк багатьoх iнших
yкpaiнських iнститyuiй та opгaнiзацiй (oсвiтнiх, кyль-
тyp}|l{х'  гoспQдаpч}lx) .  l  . l0. l945 p. пpипиненo Haвчaнl lя
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в €паpхiа,rьнiй лyxoвнiй семi l rapi i  та yкpаittсt ,к,их чoЛo.
вi . l iй i  жi l loчiй г iI\ , tIIазiях. Пoтiм ix лiквiдoваtIo . ' . .  Такoх<
t lс B}tдal lo згo,t l .и I lа Bl .п.t lоBЛенttя - пiсля вoсннoi пеpе.

pBи _ заlIя1.ь в УкpаТttськiй кyпеttькiй г iмнaзiТ i  Tоpго.
I]CJI t l l loМ V л i  шеi.  У незa кoнеIlo Укoaiнськи й дiвoчий i  trсти.
тyт . ' . , .  Bt.tдrroчас пplrпиHенo дiялiнiсть дBox €Парxiальt.tиx
тoB a pисT B : < €п аpхi  aл ьн a пoмiч>> (займалoся opга tt iзувatt.
няjlt дoПoMoги дЛя с}rpIт' саt\,lo,цoпoмoгli y сеpедoBиЩt
свяtttсникiв i  видавничolo дiяЛЬнiстю) та <Iнститут вдiв
i  сиpiт Пo сBяtцеl lиках>. OПiсЛя пеpегvtиський стapoста
видаB tIакaз еtsaкуЮBaти B УPсP yкpаТнськi  ясЛа i  си.
piтськi  зaхI, lсти, lцo iх BеЛи сесTри Слу>кебlrицi 34. Bнa-
с,, l iдoK i t tтеpвенIt i i  (втpунання.- npuЛt. gnop.) Kapл'ИНa.
. l la Тiссеpанта, l tpефекr.a Koнгpегацi i  дo спpaв Сxiдt lих
I_[еpкoв, oстаIIII €  p i tuення тиtv 'Часoвo стpимaнo ", .

I lеoбхiдrro Такo)t( ска3aти, lцo цЬoгo poкy l loлiтика
сl 'oсyBaЛaсЯ IIе Тl ,гIЬки гprкo-катoЛикiв. Пoдiбну дoЛю
poзi l i "rи,ro багатo свяulеникiв Пoльськoi Aвтoкефaльн^oi
Пpaвoс, ' lавlro i  I{еpкви (yкpаТнськoi наtt ioна.rьнoстi) ,o,
ruo l rеpебyвали B Mежaх Kpакiвськo-J-Iсмкiвськоi та
Хoлшrсjкo- i l iдляськoi епapхiй., , .  Пoльськoi €вaнгель.
ськoi^ l_[еpкви хpистиян-бaптистiв,o та I{еpквI,t  Mетoди-
стiB "".  Мi l l iстсpствo публiннoi адмi l t iстpаuiТ пpoпoнувa.
, ' to,  lцot lpaвда, I{e BисеЛЮBати в УPCР циx yкpаТнuiв '
як1 з Гpекo-кaToлиt lтBа чи пpaвoсЛав'я пеpейшли y pимo-
кaTO, 'IицтBo aбo iнше вipoспoвiдaння, тBеpдячи' щo < (. . .)
t tамipoм Мiнiстеpства €  пepеселити циx людей нa пo.
ше1lнутi  Пo"lrьщi Пiвнiчrr i  й 3аxiднi землi,  а t lе висеЛити
lх пoза межi Pечi ПoспoлитoТ>>, пpoте цей план piшуuе
вi,1кt lнулa мiсцевa алмit l iстpauiя .u. У цЬoN4y кoнфлiктi
Boсвi , l lський ypяl у Pяtuевi дoтpиМyвaBся пoгЛяДy, щo
<<(.. .)  rrайдpiбнiLuе вiдхиЛеt|ttя в uiй спpавi унемo>кли-
вltть шiлy акцiю пеpесеЛеttt|я yкpаiнuiв>. ' .  B 1946 p.
пiс,rя т.  зв. <ЛьвiвсЬкoгo сoбopy> (8_ l0.03. l946 p.)
ypял iз rце бiльtttoю piшyнlстЮ пpl,lстyПиB дo сllpаBи
Гpекo-кaтоЛицькoгo дyxoвeнствa. 25.06. l946 p. аpеruтo.
ванo й пеpевезенo в УPCP €пискoпa И. KoцилoвсЬl(oг^o
i каrruлеpЬ Пеpемиськoi кypi i  o.  Микoлy ГриЦелякa a2.

Haст1гпнэтo дня бyЛи затpиманi Tа пеpевезенi спискoп.
пoмiчЬx Гpитоpiй Jlaкoiа i двoе членiв Kапiтули a3.

28$6. l946 p. ix в iддали B pyки opгaнiв paдяttськoi бeз.
пе.l({1. Пepеселення BдаЛoсЬ yllикнути тpЬоМ (l.1енallt

капiтули: o. д-р Bаси,rевi  Пинилi (тяжкo xвopий за-

f  1. lс l .o-Kатtr. ' r trцька l lсpквa у Пo.rьшi ( l944- l947)

ЛишиBся y бyлинку кaпiтyли), o. Boлoдимиpoвi Гpиникy
(встиг утекти) й o. д-p Микo", l i  ,[I.енькoвi (тиждень
pаlt i tше виТхав дo KpакoBа) ao. 3агpo>кений аpештoМ
Aпoстoльський AдмiIt iстpатop Лeмкiвщини o. Митpат
oлексанлp Малин.oвський вoсelrи l945 p' не,1егаЛЬ}lo
виТxав з Пoльrцi u,.

B липнi l946 p. '  кoЛи в)ке закiнченo ПеpесeЛe}Iня
в УPCP, у Пoльrui 3aЛишиЛoся ще кoЛo l20 свяшtени.
кiв Гpекo.катo,1ицЬкoГo вipoспoвiдання. Пpoте закн
в квiтнi |947 p. IloЧа,.loся переселIoва[Iня pеIlти ще }lе
BисеЛених укpaТнuiв iз пiвдеlIt. lo.сxiднoi Пo". lьцri ,  ця
кiлькiсть змiнилася. |3.o4.|947 poкy на Bеликдень зaдеp.
жаHo всix гp €кo-к3тoЛицЬких свяulеникiв нa теpеrI i
Псpемишля: Cтефанa Явopськoгo (пapox цepкви нa
oбoлoнi й oдrIoчаснo Kапелян €пискoпа И. Koци", loвськo.
гo) ,  Мoкiя Baсилькевичa (peфepeнт кypi i) ,  Boлoди.
миpa Пpoкoпoва (паpox y Kopoвникаx l lепoдaлiк Пepe-
мишля) та oстaннЬoгo з василiян v цеoквi на 3асяннi
Юстина Poманa.u. Bивeзeнi в CPCP вoни дo 1956 p.
пеpeбyвали в Cибipi .  l5.05. l947 p'  3аTpиМaнo паpoха
o. Степана Гpабa (oстaннiй з свяЩеHикiв вl tвезеitих
в CPСР) a7.

Poзпopoшeння не yбepеглoсь Taкo)к гpекo-катo"IIицЬ.
ке гиolJашeствo чoлoвiчих тa жiнoчих спiльttoт. З 72 мo.
настиpiв та ЧеpнeЧиx дoмiв, tцo пepед вiйнoю з}Iaхoди.
Лoсь y Пеpемиськiй епаpxiТ, в l945 p. oстaЛися тi ,rьки
3 василiянськi  мoнастиpi (ПеpelrrишЛЬ, Bapшава, Kpи.
стинoпoль) o.. У жoвтнi l945 p., загpoженi псpесе,rенl iям
в УPCP, свяЩeники й мoнахи з Пеpемишля пepеТxа, ' lи
дo Bаpшlави. Зaлишився тiльки o. Юстин Por. lан
ЧсBB a9. Bасилiяt{сЬкy цеpквy Hа 3асяннi пеpейня,rи
Cестpи Иoсифiтки (латинськoгo oбpялу), шo пpибули
тут зi  Львoвa; oпiсля вiдданo цеpквy .Ц.еp>кавнoмy Aрхi.
вoвi й i r trшим устaнoвам |7,06.|947 p. в pамах акrt i i
<Biслa>> oстaннix у Kpистинoпiльськoмy мoнaстиpi вaси.
лiяlI: o. Apсeнa Kулибабу й бpа1a Якt lнтa Пи,rипа пеpе.
сеЛеtlo лo Cтаpгapлy (Щецiнськe вo €вoдствo). Пiсля
|9a7 p' збеpiгся тiльки Bаpшавський мoнастиp oтuiв
Bасилiян (зниЩений в часi  Bаprшавськoгo Пoвстання),
iгуменoм якoгo вiд l93l p. бyв o. Павлo Пуruкapський.
3.0l . l946 p. Генepальна кypiя Baсилiянськoгo чиHy пpи-
знаЧиЛа o. П. ПyLuкаpсЬкoгo нaстoятеЛем з пpавalvlи пpo.
тoiгумена Bасилiянськoгo чи}ty в Пoльшri,  a |2.07. l  946 p.

\
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fl.eлегатoм Гoлoвнoгo настoятеля 50. Йoгo юpисдикцiТ
пiдпopядкoвaнO.всi  василiянсЬкi t ' , tot lастиpi й нepнeнi
дoми в Пoльщi.

,I lo; lя >кiнoчиx спiльнoт нa тепеpiшI{Ьoмy eтaпi дo.
слiд>кеrtь вiдoма t laм вiднoсl{o маЛo. Cестpи Cлyжeбнишi,
якi  пpoвaдили в Пеpемиulлi  сиpoтиt|ецЬ, не3BажaюЧи t{a
Bиlцrзгадаl ly iнтеpвеншiю Aпoстoльськoгo Пpeстoлy,
3. l0.  l948 p. мyси, 'Iи зaЛиu-lит1, l  мiстo'  iм бo закидaлoся,
tцo свoiх пiдoпiчних Bихoвyють У нацioнaлiстиннoмy
.п.yсi  5|.  Cсстpи i  iх настoятё,rькa 

.с.  
Мануiлa Koваль.

нyк, гrеpеТха, ' lи i lo Baptпави. Ceстpи з i  3гpoмалження
св. Йoсифа (йoсlrфiтки) y Любаневi,  щo такoж Beли
сиpoтський лiм, 1,сyнyтi  з займoваниx l lигvtи пpимiшeнь
l946 p. знайLu,rи пpистаl lиЩe в Kpакoвi,  пpи Цеpквi l ta
B};1Иl{ l  Biс. lянiй. Koли в uepвнi l947 poкy цepквy пеpe.
йttя,rи oo. Cалстини _ сестpи к^iлькaнадцятЬ poкiв пе-
p.- 'бува,.tt t  бсз в,rасttoТ дoмiвки ", .

Такoж y цЬoмy чaсi  запoчaткoваl{o пpoцес т. 38.
<<oбpядовoгo yТа € l l l lя>), цeбтo сПoBIiюtsання сBяlцel iL lЧих
фytlкuiЙ y Лaтиl lсЬкoмy oбpядi J lекoгo iз гpекo.катoЛицЬ.
ких сBЯlцel lикiв, щoб таким чt, l t|otvt yникl iyтt, l  пеpсселенHя
в УPCP i  мoжливиx дaЛЬшиx pепpесiй. Цi свяtценики,
Щo B Гo,.IoвlJot\ty пoxoдиЛи 3 oпyстiлих пiсля пеpесeлення
пapафiй, пoдаBaЛися y епаpxi i  зaхiднoi Пoльщi, де чини.
Ли заxoд.и y мiсuевиx opлиltapi iв пpo юpисдикцiю на
слyжеl{ня бoгoслyжi l lь У латl lнсЬкoмy oбpялi.  Kopистy.
ваl{ l lя Tакoю мo>кливiстю y сyсiлнix спаpхiя i:  Пеpеми.
ськiй абo Таpнiвськiй - з oгЛядy нa r jеприхильl l iсть мiс.
цеBих opлинаpi iв -  бy, lo oбMе>t{еIIo " ' .  Пpoте i le ствep-
дженo, rцoб у ПoльtIt i  гpекo-кaтoлиЦькi свящеl l}tки
П €pеxo. i1 l tЛИ дo Пo, ' lЬсЬкoТ AвтoкефальнoТ [Ipaвoслaвlto i
I{epкви.

I_Iапсpелoлнi акцi i  <Biсла> y Пoльшi знахoдиЛoся
l l4 гpекo-каToЛицЬкЙх сBящеl lР lк iв.  Paзoм з вipними
на Пiвнiчнi й 3ахiднi зeмлi пеpенесeнo 62 свяu:.еники,
в ToIиу 3l  з ПсpемиськoТ спаpxi i ,  20 з Лeмкiвщини тa
l l  з iнtttих еl lapхiй; 7 аpсштoванo iвивeзенo в CPCP.
У часi  Tplrвal{ l{я акцi i  абo на кopoткo пepед i i  закiнчeн.
няМ - заTpиMанo й вiдтак iнтеpнoвaнo в Явoжнi
22 свяшtеttикн ". .  BoсьN,tи зaкидaЛoся спiвпpaЦю з УПA;
BoI! l r  o].Pl !Ма,rи piзнi  Пpисyди yB'язнeння й oдин сN4еpт-
rrrr i i  Ir1 lr lсy.r . l  "D. Пpисy,п'  викol laнo. .[I .ва священики пolvtep.
JI! l  I l ( ' l )( . . t l  звiльненням. Пiд час вiйськoвих акцiй пpoти

Гpскo.Kатoлнuькa l-[еpква y Пoльuri ( l944-l947)

збpoйнoгo пiдпiлля 3гинyв oдиH сBяцlеt lик 56. B piзниx
oбстaвинаx' якi нeмoх<Ливo сЬoгoднi ближчe з'ясувати,
y зaхi.Цних, пiвнiчних та центpaльниx вoевiдствах oПиHи.
лoся l6 гpекo.кaтoлицЬких свяЩeникiв iз Львiвськoi,
Cтaнiславськoi тa Мyканiвськ9j спаpхiй. ,II.o кiнця
l956 p. пol l{еpлo l5 свяцr.eникiв o,.

to 25.06. l946 p.' тoбтo дo lt,torr,tентy пеpeселeння
BлaIЦ||<|I И. Koцилoвськoгo та членiв Пеpемиськoi Ka-
пiтyли, €пискoпсЬка Kypiя дiялa безпеpеpBHo y пoвнo.
мy складi: €пискoп opлинаpiй Д.p Иoсафат Koцилoв.
ський ЧсBB, €пискoп.пoмiчник д.p Г. Лакoта, а тaкo)к
Члени Kатeдpaльнoi Kапiтyли й paлники €пискoп.
ськoТ Kypi i:  oo. д-p B. Пинилo, д.p P. Реruетилo,
д-p l .  Kyзин, д.p lv l .  ,Ц.енькo, o. B. Гpиlrик та каl lцлеp
o. М. ГpиuеЛяк' t{ачаЛЬHик пpoтoкoЛЬ}toгo вiддiлy i pе.
€стpатypи o. М. Bасилькевин, .pефеpент Й. Мягкий,
кaнЦеляpист Е. Пoбiдинський "o. B часi вiдсyтнoстi
€пискoпа.opлинаpiя, спpичиненoi пеpшим аpештyBан-
ням (2|.09. l945 p.- l8.0l . l9a6 p.) йoгo зaстyпив €пи.
скoп Г. Лакoтa, щo засвiдчy €  тoгoчасIla кopeспoнденцiя
з t lПA й Pяшiвським Boевiдським Уpялoм. У цей
чaс, пoзбавлений зв'я3кy з ЛьвiвськoЮ Ml{трoпoлiсю,
BЛадикa Й. Koцилoвський збepiгaв пoBну сyвеpeннiсть
сyпpoти pt{мськo.катoлицЬкoi сpаpxi i  тa .Цepх<aвнoТ
вЛадtt Пoльщi.

У вiднoсинаx з Pимo.Kатoлнцькoю l{epквoю дiйшлo
дo виpазHoгo набли>кення станoвиul i нав'язyвaлася нoвa
нeзнaна в iстopi i  цl{x дBox oбpялiв спiвпpaшя. 3_,t. l0.
1945 p., нa Яснiй Гopi, нa пленаpнiй кoнфеpeнui i  Пoль-
сЬкoгo €пискoпaтy, op,u.инapiям Лaтинських епapxiй пo.
pyЧенo в3яти в oпiкy yнiaтськ}tх священикiв'  якi внaслi.
дoк Bo€l{}iих дiйI та пеpеселень знайшлoся нa тepeнi
Пoльща пoза матip}tими €паpхiями o". Чеpез дeкiлькa
мiсяцiв, кoли пoвepнyвся €пискoп Koцилoвський, йoгtr
зaпpoсили нa наpaдy кoнфepeнui i^пoльськиx € l tискoпiв,
шto пpoхoднлa 22-24.06. l946 p.ou Ha жаЛь, l tе вiдoмa
нам тerr{а aнi пepебiг циx ведених oбoма стopoнaми
po3tt,toв.

.[I.ещo iнaкше фopнyвалaся ситyаuiя- в Aпoстoль.
ськiй Aдмiнiстpаui i  ЛемкiвЩини. oстаltнiй Aпoстoль-
ський Aдмiнiстpатop' o. митpат o. Малинoвський, на цей
пoст пpизHачений папсЬкиl{ нyнtt iем opсенiгo з Беp"' l i t t i t ,
безпoсеpедньo пеpед виiздoм з Пoльщi вoсени l945 p
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тимчaсoBo сBoю фyнкцiю пepедав oтцю Aнлpiю 3лyп.
кoвi, гладишiвськoмy пapoхoвi й oднoчаснo декaнoвi
ГopлиЦь, пpизHачаючи йoгo Kапiтyльним Biкapiсм6l.
Tаким чиl{oм нa Лeмкiвщинi, нa вiдмiнy вiд ПepемиськoТ
спаpхi i ,  збеpeжeнo пoстiйнiсть влaди' 3 тимчасoвl, lм
JIиlш 3aBy)кенням i i  кoмпeтенцi i .

Юpидична ситyаuiя Гpeкo.Kaтoлицькoi l{epкви змi.
н}lлaся в мoментi llеpeсeлeння еп. Йoсафaта Koшилoв.
ськoгo тa членiв Kaпiтyли в CPCP. Унaслiдoк цЬoгo
нa тepитopiТ Пoльщi кiлькадeсят свящeникiв тa пo.
над l00 тисяEI вipних зaлишrилoся бeз вищoТ еpapхi i .
Пеpeмиськa спapxiя Ta Aпoстoльська Aдмiнiстpauiя
Лемкiвщини й надaлi iснyвала нoмiнaльнo; нiкoли
теж oфiшiйнo ix нe лiквiдoванo. У свiтлi кaнoнiчнoгo
пpaвa фaкт зaлиЦeння спapxiТ op.Цинаpiем, y цЬoмy
Bllпадку йoгo нaсилЬl{o yсyнyтo,_ I{е oтoтoжню€тЬся
з Bи}reсeнllяМ пoзa закotl чн лiквiдацiсю oбpялy. Ha вiд.
мiнy вiд УPсР, УгopЩини, ЧexoслoвaчЧиI{и тa Pyмyнi i ,
в Пoльщi нe скликaнo сoбopy для сxвалення лiквiдaцiТ
Гpекo.KатoлЙцькoi l{epкви i пpиеднання ii дo Пoль.
ськoi AвтoкeфaльнoТ ПpавoслaвнoТ ll.epкви. Tакoж
нe'бyлo пpeдстaBника Пеpeмиськoi спapхi i  нa т. зв.
<,,lьвiвськoп,ty сoбopi>. Пapoх iз Hих<анкoвич непoдалiк
Пepемиrшля o. М. Мeль}lик вистyпaв нa сoбopi B)l(е як
п p а вoсл а BtI ий сп искoп .[I.poгoбицькo.Cа мбipськoТ сп ap-
хii, щo зaЛишaлaся B lt{е)каx УPсP. Hе ствep.п.женo
такoх{, шoб y дaнoмy uасi,  a нaвiть i  пiзнiшe, видaнo
бyль-який .u.еp>кавний чи цеpкoвt{нй дoкyмeнт, y якoмy б
oфiuiйнo, aбo нeoфiuiйнo лiквiдoвaнo y Пoльщi цeй
oбpяд.

Opгaнiзauiйнo.юpидичний стaн, в якoмy Гpекo-Kа.
тoлиllька l{epквa в Пoльщi oпl{Hилася в сepeлинi l946 p.'
нeвдoвзi стaв зaчинoм для бaгaтьox заxo.цiв деp>кaвнoi
влaди, Aпoстoльськoгo Пpестoлy, гpeкo.KaтoлицЬкoгo
дyхoвeнствa, якe зaЛицIaлoсь y Пoльщi, i Pимo.Kaтo.
лицькoi Цepкви. Пoлiтичнi, pелiгiйнi, юpидиннi та eкo.
нoмiчнi дoказl,t, якi висyваЛи пooдиlloкi стopoни (нe.
Piдкo вoни бyли сyпеpечливi oдиIl 3 oдl{им та Bзa€мнo
себe внкllюнали), в нaслi.п.кy дoвeли дo спеuифiчнoгo
стaryсy гpекo-кaтoлицЬкoгo oбpялy.

Пepшими, щo пiдняли спpoбy нoprr{yванl{я пpавнoi
ситyашii гpекo.катoлицтBa y ПoльЩi, yстанoвJIЮючи
3.lстyпчy еpаpxiю пiд нeпpисyтнiсть €1Iискoпа И. Koци.

Гpекo-Катo.rяuькa l-[еpквa y Пolrьшi (l944_1947)

лoвськoгo' бyли нлени ПеpeмиськoТ капiтyли, Щo з piз.
l|их пpичиt| з кpaiни нe виiхaли. Hайстаpший pангoм
o. B. Пннилo в листi з l6.07.1946 p.звеp}lyлися дo каpдt{.
нaлa Aвгyстa Гльoндa пpo дoпo}roгy y вибopi Kапiтyль.
нoгo Biкаpiя, з oглядy нa ,Цeякi сyмнiви канoнiчнoгo
хapактepy' пopo.u.х<енi тoгoЧaснoю дiйснiстю. B yснiй
вiдпoвiдi o. М. l lенькoвi пpимас 3aявив' шo вибip мo)кнa
пpoвести викЛючl{o y^ пpисyтнoстi щoнайменшe тpьoх
yпoв}|oва)кених oсiб o,. lз.зa немo)кЛивoстi встанoвлен-
ня кollтактy 3 o. B. Пинилoм, який, тoдi вже тя)Kкo
хвopий, бyв iзoльoвaннil у зaйнятoмy oo. Kаpмелiтaми
бyлинкy Kапiтyли, i з oглялy на зaгpoзy yB'язttеll}lя
o. B. Гpиника, не дiйшлo лo вибopу Kaпiтульнoгo Biка.
piя, хoн дЛя тaкoгo вибopy iснyвaли пеpе.п,баuенi канo.
нiчним пpаBoif пiдстaви.

Hа пpoхaння кapдинaла A. Гльoндa, Aпoстoльський
Пpестoл зpoбив спpoбy тиilЧaсoвoгo, чaсткoвoгo вpeгy-
лювання ситyauii дyхoвеHствa i вipних гpекo.катoлицЬ.
кoгo oбpядy. 25. l0. l946 p. папa Пiй ХII надaв кapдиl{а.
.лам A. Гльoндoвi та A. C. Cапсзi нaдзвичайнi пoвнo.
ва)кeнHя' тoбтo pяд пpав, яких BoHи дoсi не мали 63
Hайiстoтнiшиt\{ з ниx бyлo пpавo дaBати дoзвiл нa пpaв.
Лeння гpекo-катoлицЬкими сBящeникaми бoгoслyжiнь
i викoнyвaння iнших лiтypгiйних фyнкuiй y ЛaтинсЬкoЬ{y
oбpядi без кoнечнoстi фopмaльнoгo пepехoдy y латиtl-
ствo. Kpiм тoгo' пaпа зoбoв'язав кap.п.инaлiв давати вip.
l lим гpекo-катoлицЬкoгo oбpядy мoхсливiсть пpиймaння
святих тайн (в тoмy i пoлpy>кх<я) y piднoгt{y oбpядi. Це
стoсyвaлoся вipних i цipменськoгo oбpялy. Чеpeз дeкiль.
кa мiсяцiв ui yпoвнoваI(eння дaЛЬцlе пoшиpeнo. l0. l2.
1946 p. в часi вiзитy кapдинaлa Гльoндa y Baтикaнi,
БIaпa пpиз}IачиB йoгo CпецiаЛь}|им .[I.eлегатoшl д"rя всiх
схiдних oбpялiв y Пoльшi, a Кoнгpeгaцiя дo спpав Cхiд.
них l{еpкoв надiлила каpдинaла yсiмa.свoТми пpaBaм}t
включнo з iнстpyкшiями Тx стoсyвaння o.. Piшeнням Aпo.
стoJl ьськoгo П peстoлy, зa м iсть дoтепеpi ш н i х н а,ц.зв ич а й.
них пoвнoвaжеtlЬ зaгaлЬнoгo xаpактеpy, каp.u.инaлoвi
Гльoндy l|адавалoся тoчнo oкpеслений oпiкyнський i
кepiвниuий i{aндат вiднoснo дyxoвeнства, вipних тa мaЙ-
на Гpекo-Kaтoлицькoi l-[epкви y Пoльuri.

Пoвеpнyвшись iз Bатикaнy, пpимас y свoТх пoчинaх
щoдo гpeкo-кaтoлицЬKoгo oбpялy в}tяBив oстopoх<нiсть.
oсoбливy poзвах<ливiсть вiднoснo гpекo.катoлrtкiв
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I(aпiтyльнoгo Biкаpiя, пеpeкaзaних йoмy o. o. Малинoв-
сЬкt|tt{, а кpiM цьoгo пiдпopядкyBан}tя нe бе3пoсepeднiй
topl{сдикцiт Aпoстoльськoгo ПpeстoЛy, а тiльки гtpI,t.
масoвi Pимo.KатoлицЬкoi I-[epкви y Пoльщi ,u.

Poзнapoвaний piшeнняtt{ пpип,raса o. B. Гpиник y звep.
неннi (квiтeнь 1947 p.) дo KapДИнaлa A. Гльoнда зpoбив
пpoпoзиuiю зaмiнити пpизнаl lий йoмy статyс Генepaль.
нoгo Biкаpiя на Biкаpiя Kапiтyльнoгo абo Aпoстoльськo.
гo AдмiнiстРaтopa, i  таким Чинott{,- нa йoгo дyмкy,-
пiдкpeслити y бiльшiй-мipi вiлpyбнiсть гpeкo.кaтoлицЬ.
кoгo oбpядy в Пoльщi ,,. O,Д.нoчаснo o. B. Гpиник BисyBaB
слyшнi, як пoкaзаЛoся пiзнiшe пoбoюва}|ttя, щo а)к
тaке пiдпopядкyвaння гpекo.Kaтo.цикiв Pимo-Kатoлиць.
кiй I{еpквi t}to)I(е виклИKaTИ негaт внi як пoлiтич}Ii, тaк
i психoлoгiчнi наслiдки сepед, yкpaТнськoгo }tаселeння.
I цей дoкyмент € дy}Ke BимoвHиDr свiдoцтвoм нaсy. Бeз.
пеpечl{o' дeякoЮ мipoю тях<iе нa HЬoмy пoлiтична aтlvto-
сфеpa, в якiй пoстaваB: 3агpo3a аpештyвaння, пepe-
сеJleHня в CPCP, агpeсивнa антl lyкpai l tсЬкa Tа аt lти-
yнiйна пpoпагаt lда. Пpoте йoгo уlr iвеpсаj lЬнa ваpтiсть
мiститься в тorvty, Щo вiн с,гаBиB pял rrpoблем' якi y Biд-
нyттi o. B. Гpиника бy;Iи l tайiстoтнiu.tими в |947 p., та
якi актуальtI l , tми 3aЛишилисЬ i  сьoгoдg; , , .

Hад.aних o. B. Гpиникoвi та o. A. 3лупl<oвi yпoвнo.
вaх(eнЬ Гeнеpальних Biкapi iв не вiднoвлeнo й нe пpи.
стoсoваtlo iх дo нoвиx yмoB' у яких пpийшлoся iм пpацю.
вaти пiсля виселeння з пi,цлеглих iм спapxiй. I{е зpoбив
щoйнo кapдинaЛ Cтефан Bишинський' 8.09. l967 p. на-
знaЧyЮЧи на пoст ГенеpaД^ьнoгo Biкаpiя o. B. Гpиника,
алe тiльки йoгo oдI.toгo /J. Пiсля смеpтi o'  Гpиникa
(30.05. |977 p.) Гeнеpaльним Biкаpiем стaв o. Cтeпан
.Ц.зюбина' Hазначення кapдинaлoм Юзефoм Глемпoм
двox I-енepaЛЬtlих Biкаpi iв (22.|2. l98l  p.) нe oзrraчаЛo
oнoвЛeння i пpo,ttoвx<eнHя Bстaнoвлеt|oгo каpдинaлoм
A. Гльoндoм у |947 p. пpаBtloгo станy. Тaкe piшення,
xoн oбгpyнтoBаtIе l loтpeбoю спpавнiшoгo кepyвaння щo-
paз-тo бiльшoю кiлькiстю гpeкo-кaтoлицЬt{их стaницЬ,
спpиЧиl lиЛo oднак вiдхiд вiд l Ipoдoв)кyBаt l t tя пeвнoi
iстopи. lнoi  тpадицi i .

Iз-за бpaкy l loдiбних piulень у |947 p. гpeкo.катo-
лицькi сBяlцениKи нe п4oгли викoнyвaти дyшпастиpсЬких
пoсЛyг у pi l tнoму oбpя,,t i  B циx pиМo-каToЛицЬких €паp-
хiях, дo якиx iх пеpесеЛеHo. Пpoте oxoЧe пoгoд)кyвaвся

A. Гльoнд pекoмeндyвaв i  спискoпам пiвденнo.схiдниx
епapxiй, нагoЛoшyЮч}l на тolЧy'  щoб <<(.. .)  не ствopЮвaти
мt|имих пiдстав дo oбвинyвачеtlЬ' щo Bollи спpиЧиttяю.
тЬся дo лiкqiдацi i  I{еpкви>. oo зaбopoнив yсyвaти 3 пe-
pеймaниx цеpкoв iкoнoстaси.

- Пpoтягoгvr тpЬox пеpшиx мiсяцiв зaхoдl{ кapдиналa
Гльoндa oбмех<илисЬ видaнняt\,l для opдинаpiiв пopyнeн.

opли н ap iТв епа pхiй найб iл ьш 3аселеttt,lх гpекo. кaтoл икa.
ми o,. Hе вi.ц.oмo тoчtlo, якy фyнкuiю вoнa мала спoвl{ю.
вати. Мoх<на тiльки здoгaдyватися' щo гoлoBl{o йшлoся
тyт пpo всТанoвлеHня мiсця пepебyвaння i  к iлькoстi
гpеKo.катoлицЬких священикiв, якi  п iсля пpипиI{ення
пеpeсeЛeнЬ в УPCP 3алиl l lилисЬ y мeжах Пoльщi, та
дoпot\{oгти iм y вpегyлюваltнi ixньoгo пpaвнoгo стaтyсy.
Ha засiдaннi Гo,roвr io i  Koмiс i i  €пискol iатy 3.o7'|g47 ь.
op.п.инаpiям 3}roв нaгaдaнo пpo oбoв'я3oк згoЛoшyBання
пpимaсoвi гpекo.Ц^атoлицЬких дyхoB}Iих, щo пeрeбyвaЛи
в ixнiх епаpxiях oo.

Щoйнo пiсля uoтиpьoх мiсяцiв вiд свoгo пpизнaЧeн.
ня нa ста}IoвI{ще Aпoстoльськoгo .Ц.елегатa A. Гльoнд
pituився на пеpшi пpaвнi пoстанoви вiднoснo гpeкo.

Рiшеltня пpиtvlaса вияв1, lлoся зaпiзнeним, бo вжe
в квiтнi  (27.04. l947) poзпoчаЛoсЬ пepeселЮBal{ня yкpa-
i l lu iв y пiвнiчнi й заxiднi вoсвiдствa Пoльшl i .  Hoвoпpи.
знaченi Генсpальнi Biкаpi i  виТxали pазoм з вipними'
3aЛишаюЧи пiдлеглi свoТй юpисдикцi i  теpени. Це на
пpактицi piвнялoся iз втpатoю l{адаHиx iм пoвнoва)кенЬ.

Пoвах<нi застеpе)кення BикЛиKаB такo)к paнг Пpи.
з l lаt lиx iм yпoвнoвaженЬ. Bинесення на щaбель Гснe.
pалЬних Biкapi iв пpийнятo як пpизHаI{ня iм yпoвнo.
Ba)кень найнижчoгo pангy. У випадкy o. A. 3лyпка це
oзнaчалo.навiть зaBy)кеlIня йoгo дaвнiших кoмпетeltцiй



ш5l l4 €вeeн MICИЛo Гpекo-Kатoлицька Церква у Пoльшi ( l944-l947)

гpeкo-катoлицЬкoТ €papхii i uepкoвнoi адмiнiстpaцii'
пpиймаюч1{, щo пepeселeнI{я в УPсP спpичиtlитЬ iТ сaмo.
лiквiдaцiю. oднaк poбиЛoся багaтo, Щoб дiяльнiсть
(epкви, a в гoлoв}|oмy ii вплив нa yкpaТнцiв гpекo.
катoлицЬкoгo вipoспoвiдаtlня, oбмeх<ити дo мiнiмyмy.
.Ц.ля цьoгo вt{кopl,lстyвaнo як лeгальнi спoсoби i метo.п.и
сaнкцioнoванi oбoв'язyючиt\{ закoнoдaвствot{ (нepiлкo
бpaлися дo yвaги пеpeдвo€}tнi poзпopяд>кeння), тaK i
сyпеpeннi 3 ним[l метoди' щo пopyшyвaли гpoмaдськi
пpaва yкpаiнuiв.

Biд яеpвня 1946 p. пepeстaЛи в}tзнaBaти гpeкo.кaтo.
лицький oбpял як фiuiйннir тa iснyюuий закoнtto o,.

Bисeляючи з УPCP гpeкo-кaтoли,цЬкy сpapxiю, oднoЧaс.
нo t|е Bизнaнo yпoвIloBaх(енЬ y мiх<яасi пpизнaниx Aпo.
стoльсЬкиM Пpeстoлoм пpимасoвi Pимo.Kатoлицькoi
L[еpкви. Cпиpaюнись на тaкi пеpeдyмoви, нe дoзвoлялo.
ся y цЬoп,ly часi нa вiднoвлeння гpeкo.катoлицьких бoгo.
слyх<iнь y пapафiяx' щo тимчaсoвo бyли нe.п.iюнимн
з oГЛядy Ha вoсннi пoдii та пepeселеHня в УPCP.
Haпpиклaд, вo€вiдський ypял y Kpакoвi, затpивoх<ений
дiяльнiстю гpекo.кaтoЛицьких свящeникiв, делегoвaних
нa пoЧаткy квiтня |947 p. кapдинaлoм A. Гльoндoм,
iнтepвeнiювaв (звepнyвся.- npuЛ. gnopяd,| y МПA
ствepд.)кyюЧIl, щo <нe тpeбa дoпyсKaти дo oнoвЛеIlня
гpeкo.Kaтoлl{цьк}rх пapaфiй нa зeмляx т. зв. Лeмкiвщи-
I{и' 3 oглядy Ha вeдeнy тyт aкцiю спoлЬщyвalrня зaсgllеtlиx
дoсi yкpaTнцягvIи теpенiв>. o, IvlпA схвалюваЛo стaнoвl{.
Ще ypядy, нaкaзyючи u(.. .) щo0 дo oнoвлеIlня гpекo.
катoлицЬких паpaфiй стaвитl{сь нeгaтивl{o>. o'

Пiсля пpoведeння пepесeJleнь в УPсP пpoблема
Гpeкo.KатoлицькoТ l{epкви y poзyмiннi влад пepeстaЛa
iснyвaти' Boна нaдaлi виступaла тiльки в кoнтeкстi
pегyЛюBaння спpaBи пoцеpкoBl{oгo мaйнa, 3 yBаги нa Bсe
частiшi пpeтeнзii дo llьoгo Pимo.Kaтoлицькoi I{еpкви.
3 цьoгo, oт)I(е' пpивoдy видal{o 28.09.1949 p. деpх<aвний
дeкpeт, на oснoвi якoгo <майнo пpавниx oсiб, яких iснy.
ванtIя чи дiяльнiсть yнaслiдoк пеpесeлeння дo сPсP
стaли недiйсними' зaкoнtto пepeхoдитЬ на власнiсть
.[еpжавнoгo скapбy>. la Мeтoю,iекpeтy бyлo, пepe,Ц.yсiм,
не дoпyстllти дo змiцнення пoзицiй Pнмo.Kатo.ltицькoi
I{еpкви шЛяxoм пepехoплеtlня мaйнa Гpeкo-KaтoЛицЬ-
кoi l{epкви, aлe цeй декpeт нe yтoчHюBaB пpaBнoгo
стaтyсу пotlад l00 свящeникiв i близькo l l0 тисяч

кapдинaл Гльoнд нa пpи3нaння iм iндyльтy, тoбтo нa
пpа цIo гpeкo-кaтoли цЬKи x свя щеникiв y pи t{o. кaтoлицЬ.

Пiсля смepтi KapДи,нaлa A. Гльoнда ситyашiя гpекo-
катoЛицЬкoгo oбpялy в Пoльщi не змiнилaся. oднo.
часнo 3 пoкJlикaнням apхiепiскoпа C. Bишинськoгo на
пoст Пpимaсa Пoльщi, нaзнаuеl{o йoгo, пo.п.iбнo, як i
A. Гльoнда, .[.елегатoм Aпoстoльськbi Cтoлицi шя Cхiд.
них IJ.еpкoв y Пoльщi?5. Йoму такoж вiддaнo всi дo.
тепepiшнi yпoв}toBажeння, Щo стoсyвaлися гpекo.Itатo-
ЛицЬкoгo oбpядy.

.Ц.o l952 p. нiхтo iз гpекo.катoлl{цЬких священикiв не

щo ниIvtи кеpyвaли' нe oтpималl,l юpисдикЦii пpимaсa
ан.i op.п.инаpiiв мiсuевиx спapхiй на викol{yвaння лiтyp.
гiйних i дyшпастиPських пoслyг y гpекo-l(атoлtlцькol'ty
oбpядi.

Щoйнo y l952 p. кapдиt|ал C. Bишинський дав дo3.
вiл o. B. Гpиникoвi на пpавЛeння гpекo.кaтoлицьких
бoгoслджiнь y Битoмi, Hoвoмy flвopi й Бaняx Мaзyp.
сЬких .". Kapдиl]ал дав такo)l( 3гoдy нa opганiзyвання

Bi.ц,нoшення дo Гpeкo.Катoлицькoi l-[epкви дep)каB.
нoТ влади y 1944_1947 pp.бyлo нiткo oкpeслене i  не
пiд. l lягалo значнiшим змiнам. [o l946 p. '  } lезBажaючи
на oднoзI{aЧ}Io }Iегативне нaстaвJleння' вЛада тoлеpaнт.
нo спpиймала факт iснyвання y пoльськiй деpх<авi
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днiruнiй чaс дepжавa дoпyска € свoбoдy внзtlанltя цьoгo
oбpядy i кyльтoвy дiяльнiсть гpeкo.катoлицькиx свяще-
никlв' yсе )l( так}l нe дoпyска€ lt.loх(лI.rвoстi твopeння
oкpеIvtих цepкoвних станoвиЩ i зaмiщання тх пapoхамl ' ,
€пискoпамtt тoщo. Hе yзгiднeнo тaкo)l( 3 ypядoм пpaв
пpимaса й двoх Генеpальних Biкаpi iв,  пpав, якi  вини.
кaютЬ 3 yltoвHoвaх( €t lЬ' tlада}|иx Aпoстoльським Пpe.
сToЛoll ' .

пPиlt l  lTКH:

- ... o. l .-Патpилo. Bасилiянська деЛeгaтypа в Пo.rьщi._ Anаlесta
ordiпis S. Bаsi l i i  Маgni._ 1982._ Т. Хl ._-Bип. I-4._ с.  308-322.

o. B. Чеpвiньнак.- Cпoгади.- Б. д.- JVlаrдинoпнс. o. A. Па.
кoш.- Cпoгaди._ Б. д._ Машинoпис. o. М. .Ц,енькo. Cпoгади._
l986._ Мaшинoпис.

з o. J.  Polаfrski .  AutoЬiogrаt iа._Rogi.-  |972.-Maszуn.
l..-Ф.Jlемкiн (o. l .  Пoлянський). lстopiя Лейкoвинн.- Юнкеpс._
l969. Иoгo ж. Кг6tkа histoгiа Administrаёji Aрstolskiеj Lemkowsiсzy.
zny.- Rogi._ l978._ Машинoпис; l loгo x<. 3аблyлши абo бoх<евoлl.

гpекo-катoJIицькнх пapафiй Пepемиськoi спаpхi i з 26.0l. l946 p. ' oпpа.
цьoваний €пискoпсЬкoю кypiсю y Пеpемнulлi (еп. l . . Лакma). Пop.:
Шематнзм гpекo-катoJrнцЬкoгo дyхoвeнства злyчеI'их спаpхiй пеpе.
миськoi, салбipськoi i  сянiцькoi нa piк бoжий 1938--1939._ Пepе.
tииulлЬ.- 1938.- с.  |47-|18.

't AHA.- Гoлoвпий пpедставl lик ypядy Pеui Пoспoлнтoi дo спpав
свакyашli yкpаiнськoгo нaсеЛення а Пшrьщi (дaлi ГПУ).- I._Дo.

гoвio мiж Пoльським кoмiтeтoм Пацioнальнoгo визвoЛeня й ypялoм
УPip iз 9.09.l944 p. Пop': Bсzoza L. Еwаkuасja ludnoSсi ukrаlnskiеj
z Potski w latасh.l944_1946._ Pгаса mаgistегska._ Wагszаwа.-
l98l.- Маszynopis.

? Dudа f. Stosunki wУznапiowe wsr6d lemkdw grесko-kаtol i .
сkiсh zаmiеszkаlyсh nа tегёniе obесnеj dieсezj i tагnows.kiеj ч^ЦIх
l хх wieku / / Tаrnowskiе Studia Тeologiсzne._ Т. х.- l986._
s. 247.

6 Annuагio Poпtif iс io.- l966._ s. 744.
9 B l936 p. бyлo: l22 паpафii, l30 священикiв,- l93 uеpкви i l0 кап.

лиць та lzzФ5 Ъipних. .ЦиЪ: 
.Шlематнзм 

Гpекo.KатGпицькoгo- дyхo.
веt|ствa Aпoстoльсiкoi Aлмiнiстpаui i Лемкiвцrини._ Львiв._ l936._
с. 167..0 Шематизм на piк бorr<ий 1938_1939.- с. l47_l48.

l| Шематизм'.. Лeмкiвurинн._ C. 162.

B l945 p. 3агИll}l.to 9 свяuteникiв. Пеpcмиськa спаp_xiя: oo. Oлекса
Бiлик (Бopdзка), ПЬтpo Boйтoвич (Heгpибка), Петpo Boляttoвиu (Гo.
pиrreuь), Bасиль Гyнio (Paзлpyж), Iвaн .Ц.емян.lyк (Cкoпiв)' Cтепаtl
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Koнхoл.ьoвсь-кий (паpox Лiскoвaтoгo, убитнй paзoм 3 o. I. .[смянvy.
кoм), Михaйлo Плахта (Cypoхiв), Aнaтoль.Cембpатoви.l (Баxiв).
Aпoстoльська Aдмiнiстpацiя Лeмкiвщини: o. Boлoдимиp Лемuio
(Павлoкoма ).

B.l946 p. зfиl lyлo 3 свяЩсники, всi з AAЛ: oo. oщст Bенгpинo.
ви.u (Koмa.ньна), opест Kалyх<няцький (Iздебкн), oлёкса Ма.rяp.rик
(Каpликiв).

,. AHA.- Pайoнlrий лpедставl lик y Пеpeмиul" 'r i .  - ||92/2.- Пpo.
тoкoЛ дoпитy з |2.04.1945 p... AнA.- ГIIУ.- l62._ Paлopт pайoнtloгo пPeдставl lика y псре.
мишлi з 6.03.1945 p.

,3 AHA._ гпУ.- l  l6.- 3вiт И. Чoлiя з кoнфepeнuii y Bаpшaвi
24.07.|9-45. Пop.: ,Цеpх<авний аpхiв у Kpакoвi ( iаЪi кдA1.- go € .
вiдський ypял (BУ).- 905._ A. 78.- Cиiyаuiйний звiт L}oевiдськoгo
ypя.'y в Kpакoвi за липеllЬ 1945 p.,. o. ц Гpнник. Cвiдчення- пpo пrprДr yв'язttення €пl iскoпa
Иoса-фата Кoцнлoвськoгo.- C. 4|7-4|8. 

.
,o Тaм жe.- с. 4t9. 19.09. 1945 p. затptlманo o. B. Гpиника та

l7 oсiб з.пoмiж yкpaiнськoi пеpeмисьkoi iнiелiгенrri i .  Бiльшiсть з них
пIсля пlдписаl lня 3гoди на внiзд в УPCP звiльпенo i пеpесе'rенo.
.3-"^,]'чn.чn джeре-laми - apецIтyвaння нa теpснi Пеpемнruля бyли
]7.09.l945 p. дЦ9.. Szсze3nlаk A., Szotа W...Z. Dгoga do nikqd._
Wаrszаwa.- 1973.- s. 372.

1l ж. y. P. П._ Ne 12, пoз. 84 з t937 p.27 AHA.- гпУ.- l79._ Aфiшa . т"*.,6" po3пopяд)|{еl l lrя. Пop.:
Там х<е._ 164.- A. l28 i iн.2t Пpимyсoвi висeлюваIlня пooдинoких священикiв тpапЛяЛися
цe пep94 oгoлoше'lt{ям згадаlloгo poзпopяджeння. див : К.Ц,A._
вУ._ l082.- A. 698 й iн._ Пpoханiя o. Е. Beнгpннoвиua, паpoxа
JVloхначки, iз 7.09.1945 .пpo oхopoнy йoгo i сiм' i .  вiд пpнмyсoЪoгo
висеJeння з мiсця noстiйнoгo пpoх(ивaння). o. Е. Beнгpйнoвиu бyв
oдниlt iз l2 гpекo-кaтoлнцЬкl lх Ъвящeникiв, якнх аpеtl lтyваЛи геста.
пiвцi. Иoгo снн бyв oфiuepoм тopгoBелЬнoгo qлoт}. ЩЬо уннl(llyтн
виселеIl}tя o-.- Е. Bенгpннoвин пepeiхав l lа лiтнtlську паpафiю-дo
Biль^чинськ Hoвoсанчiвськoгo пoвiiy.29 A[IA.- гпУ._ |72._ 

^. 
321,.- 3вiт нoвoсаllчiвськoгo стаpo.

сти дo ГПУ iз 3l.0l.1946 p. Cтаpoста И, Лa6уз пoвiдoltив, щo
oо. Cтyдити з Фльopинки o(...) щoйнo пiсля oтpимаll l tя нaка3y 3а.
л|||JJ|Iл|I пpикopдoннy зoнy пpoтягoм 24 гoднн - згiднo з паPагpa-
фo.м 7, пункт 5, poзпopядх<elrнЬ Jt{Bс iз 22,0|.|937 p.-- записалнсь.на
виiзд>. Cтaрствo lIe дo3вoЛ}lлo iм вивeзти нiякoгo майна нi i l tвсl lта-
pя' 

-щo 
бyли влaснiстю Чинy.ou кдA._ BУ._ l80l.- A. 84.- Пнсьмo нoвoсанчiьськot.o lt<rвi-

тoвofo 
-стаpoс]Ц 49. Boевiдськoгo ypяду в Kpaкoвi (3. l0. l9a5 p.).

". J..Biеniek. '|t4igdzy Wаrszаw4.i Budapedztem. (o Nowуm S{.
9zu w lаtaсh okupacj i , l . //  Roсznik S4dеёki .--  VoI. IХ.-- jgов._
s. 267.

32 3агайкевич Б. Oсвiта i rдкoла в ПеpeмиuIлi._ B кrl.: IIеpс.
}l l lцlлЬ _. захiдlrий бaстioн Укpаiни.- с. 282.33 A}lA.- lvlпA.- 7so._ h. 2._ Письмo МПA з 20.09. l915 p. лo
мiнiстoа oсвiтн.3{.AFlA.- Pайoнl lий пpедставI lнк y Псpемншлi.-  l  l92/3._ Iмен.
t lиi i  спнсoк 509 yкpaiнських сiмеl i  i  священикiв з Псpeмишля, oпp.
rutiсttt.вltм сТapoствolи 8.04,l946 p.

^.2.
-- '_ i .  

AHA.- ГПУ дo спpaв репатPiаui i  з CP9P.-9.-A. 3. Лист
Гoлoвrr Пo.цьськoi €вангельЪькoi. Цеpкви Хpистнян Бaптистiв,
16.03.1946 p.

39 AtlA.- мпA.- 6s5.- A. l  i  дальцli . Заява сyпеpiнтсl ' lдаl lтa
ЦеDкви Метoltистiв, 3.02. l946 p.---. iы 

АiЙ.-_ мГIА.- 6s5._- A. 8. J lист Мiнiстерствa пуб.l i .rt loi адмi-
lr iстpацii дo Boсвiдськoгo уpяду y PяuIсвi з 28.02. l .946 P.. .-. .-..^...- 1i l .o" ж"._ A. 9. . i l i iт ЁУ. в Pяruевi дo /v1ПA, l3.03. l946 р.

. ,  o. пt.  ,I lсrrькo. Cпoгади.- C. l7.  €пнскoп Иoсaфaт--Кottи-
лoвський (3.03. ls76 - l7. l  l . l947), o. Микoла Гpиtцс; lяк ( l89l  -
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6r Гoлoвна кoмiс iя Псмьськoгo €пнскoпатy (дальшe ГK).-
Пpmoкoл Гoлoвнoi Koмiс i i  з 9 '0 l .1947 p. Ha цаль дoкy}rентy не знa.
йденo.

флятoвi.- 7l Укpaiнськi вимoги дo Апoстoльськoгo .I].eлегата дJlя гpeкo.
катшlикiв y Пoльшi._ B кн.: Iv lapтиpoлoгiя yкpaiнських L[еpкoв._
c. 247-249.

,2 Днв AУсз.- |||-25/5/56.- K. I-2. 3вepнeння o B' Гpиника
й o. М. Piпeцькoгo дo l(аpдl|нaлa C. Bишинськqгo вiднoснo-вpeгy.
люваltня пpавнoгo статусy Гpекo.Kатoлнцькoi llеPкви y Пo;tьuti
29.09. 1956 

-p.;. 
Пop.: Там же._ |||-26/|7/66.- A. l .  3аявa Гoлo.

внoгo Пpавлiння Укpaiнськoгo сyспiльнo.кyлЬтyPнoгo Toваpиствa дo

б за шкiдливy дJlя деp)кавtl.>76 Apxiспискoп C. Bишннськнй oтpимав пoвl loва)кешня teлегata
t6. I  l .1948.

ський з Кpампнoi.дo 1956 P. lle пpавtiв Бoгoслyх<iнь y гpeкo.катoлв.
цьl{ot'y oбpядi.
. '  76:o. Ё. гpинвк. Cпoгадн.- с. {9-5o. Пop.: AУCB._ |||.n/||l

5i2..Лнcт o. B. Гщника дo o. Ivl. .Ц.енькa (фpагмент). o. B. Гpнннк
писав: <Bчopa я бyв на aвдiсшцii у И.с.пPнrrаса i, чoro я нe спoдiвав.
ся' пpийнято мe}Iс прихиЛЬнo й вислyxанo. .Ц.iстав я дoзвiл на вiдправн
y Битoвi, l'Ioвoмy .Ц,вopi. llля Бань.lVlазypськrrх пpимас казав пoдати
заявy i, влaст'lвo, пoгoдl|вся. .ll.oдав мекi yпoвI{oваженoгo в oсoбi
o. .Цзюбини.>79 Tам же'_ C. 50.

E0 Тaм жс._ C. 54.

t

Ц
't,

J
i.
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El AнA._ Kpайoва Paда Hapoдoва.- 60'_К. l5. Pезoлюцiя Cей.
rrrовoi Koмiсii дo спPaв спoвiдних i нацioнальних вiл 10.04.1946 p.
Уp;дoвi дopyчeнo oпpацюват1l закoнoпpoект дJlя вPегyлюваll}lя пpаB.
.пDrх yмoв ви3l{ання пooдt{нoклх вipoспoвiдaпь. 3асади pe€стpа.
цi i  спepтo нa poзпoPядження мiнiстpа пyблiчtloi алмiнiстpаui i з
6.07. 1949 p. (Dz' U' R. P. Nг. 47). B 1956 p. бyлo E нeyзaкoненйx вipo.
сnoвiдань: грeкo-катoЛики, свiдкя €гoви, стo.ltиця Бoжа i Aгнцcва
апoстoлiв У ,Ilyсi й пpaвli, нoвoапoстoJlЬui, Бoгoвipui пpиpoднинoi
Рeлiгiт' пpoстаки, апoстoЛЬська стoJlиця lсyса Хpиста, гpyпa нeза-
Лeжниx €вангелЬськиx спoвiдникiв.-Aвy.-|||.22/4/56. Cписox
з l3. l .  1956 p.

.2 AнA.- мпA._ 63._ К' 58-59. 3вiт кpакiвськoгo вo€вoдrt зa
l l  кваpтал l947 р.. Пop.: Пpивaтна збipка д.p I. хнляк. Пoвiдoмлення
A' Гльoнда дo o. Е. Хиляка вiл 3.04.1947 p',. Tам жe.- C. 59. Пop.: Пoвiдoмлeння кpaкiвськoгo вo€Boдt.
дo lJoвoсанviвськoгo старoстtl з 24.04.|947 p.E1 Dz. lJ. R. P. Nr. 53.- poz. 404.- S. '1023-1024.

П е p eО p g кo в у eT bc я зi з 6 e pешe нняJц npсIв onuc,ruх Ta
l|oвIlux oсoблuвocтеЙ з вuОaння: Bapшaвcькi Укpa.
iнoзнавчi ?anucкu.- ?ouluт I,_ Bapulaвa: Bud.
вo oo. Baсuлiян, I989._ с. 207_2 19.

yкPA. i1 lсЬкl  KAтoЛицЬкl цЕPкBи,
3PyиHoBAHl B пoЛЬЩ1

(сII 14сoK)

Пoльський дoслiднt{к Pишаpл Бpиioвскl зpoбив дo-
сЛiд}кеHня стаI{y yкpaТHсЬких кaтoЛицьких цepкoв y Pя.
пliвськoп{y вo€Boдствi (нaстини Лeмкiвщини i Пеpeми.
щини). Bислiд йoгo дoслiд)кeнЬ oпyблiкoвaнo в oкpeмiй
статтi *. Hа пiдстaвi йoгo даtlих пo,ца€тЬся }tих(чe сп}lсoк
зtIl{lцеtlих цеpкoв.

Hа тepитopii ПepeмисЬкoТ €пapхii, якa в 1945 p.
yвiйЦIла y скЛад Пoльщi, бyлo 5l4 yкpаiнсr,ких катo.
Лицькиx цepKoB' в тoмy.3l l  цepкoв визttали паIt{ 'яткaми
аpxiтектypи, якi пpедстaвляЛl,t oсoблиBy l{t{стeцЬкy вap.
тicгь. Пiд чaс бoiв з вiддiлaмп УПA знищенo 6 цеpкoв.
Biд 1946 p. дo 1956 p. зttищelro пoЛьсЬKoю влaдoю _
l58. Cеpeл 3нищеt{их цеpкoв бyлa l0l аpxiтeктypнa

+ Bгykowski R. W spгаwie агсhitеktuгy сerkiewnej wojеw6dstwа
гz-eszowskiеgo / / ochгana Zаbytk6w.- r i lагszаwа.- l957._
No 2(37).
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пaм'яткa. .Ц.aльших 57 uеpкoв бyлн в кoстЬoлЬl{oмy 3a.
pяДi,34 пеpeмiнe}ri в мaгaзи}Iи, l3 пiд oпiкoЮ BiPyючиx.
Дoля 246 iнших цepкoв нeBiдoмa.

Укpaiнськi кaтoЛицЬкi цеpKBи - пaм'ятки apхjтектy.
p}r 3pyй'{oванi в poкaх l939-l956 в такиx сеJlах Pяшiв.
сЬкoгo Bo€Biдства в Пoльщi (y ду>ккax Пoдaнo piк, кo.вR
цеpквa бyла збyлoBaпa) :

l .  Бaльниця (1856). 2 '  Баxiв (1848). 3. Беське
(1892).4. Бистpе (1825).5. Бipна (1829).6. Бyкoвeuь
( l865). 7. Bеpeмel{Ь ( l850). 8. Bислoк Гopiшнiй ( l834) .
9. Bислoчoк ( l8 l8).  l0.  Bисoчaнн (1805). l l .  Bишo.
ваткa (xvl l l  ст.).  12. Boлкoвия (1853). l3. Boлoсате

25. .Ц.oвх<иця ( l840).26. .Ц.yсiвцi  ( l64|).27. f iapнiвка
(l860). 28. ЖидiвсЬкe (ХvI ст.). 29. Жеpниuя Hи>кня.
30. 3aвадка' пoв. Cянiк ( l856). 3l .  3aвадкa, пoв. Устpи.
ки (1838).32. 3авiй (1868).33. 3алyж ( lB07).34. 3ат.
вop}lиця (|774|. 35.3yбенькo ( l789). 36. Iздебки
(l660). 37. Kальниця б. Tiснoi (1862). 38. Kамiнкa
( l854). 39. Kapликiв ( l840). 40. Kвaшeниця (|777|.
4l .  Keлчaвa ( l837).42. Koлoницi (1832).43. Koписькo
(ls2l) .  44. Kopениця ( lм9). 45. Koтань (пoн. ХIХст.).
46. Kpaйна ( l882).47. Кpиве ( l842).48. Kpивe б. Tiс.
t{oi  ( l845). 49. Лiськo (хVI ст.).  50. Лiшнa ( l833).
5l .  Лoбoзiв ( l8a4). 52. Лoдинкa ,Ц.oлiшня ( l824).
52. Лoпенкa (|757|. 54. Лyг ( l864). 55. Лyпкiв ( l820).
56. Манiв ( l84l) .  57. Мoнастt lp пoB. Любаgiв (|723|.
58. Мoнaстиp пoв. Яpoслав ( l7l9). 59. МoшIaнецЬ
(1834). 60. Мшанa ( l865). 6 l .  М'якl lш Hoвий (1869).
62. Hебeщaни ( l854). 63. Hoвoсiлки .Ц.идинсЬкi (|740).
64. oженнa (1857). 65. opли (ХVIII ст.). 66. Пoляни
Cypoвиннi (|728|. 67. Пpелyки ( l83l) .  68. Пpнбишiв
(1840).69. Пpyсьe ( l793). 70. Пyлави(l83l) .7|.  Pa-
Дala ( l850) . 72. Poзcтайнe (XVII ст.). 73. Рyськe
( l848). 74. Cepeднс Bеликe ( l8 l0).  75. Cеpедниця
(l765). 76. Ciнявка (|87т|. 77. Cмеpeк (ХVIII ст.).
78. Cтанкoвa (1888). 79. Cтyжиuя (1826). 80. Cтyпo.
сяни (|787|. 8 l .  Cтpyбoвиськa ( l843). 82. Cyкoвате
( l826). 83. Tаpнaвкa ( l834). 84. ТвopиЛЬHе ( l876)
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Чaстин" 3

тягаP iстopiТ

Peч }|иl(и пoPoзy,vrlHн я

спpo6и кoнтaктy: кCoлiдapнiстьlr - Pyx

пePeдyмoви виxoдy укpаiнцiв з reттo

чи €  пePспeктивa в yкpaiнo.пoлЬськиx
стoсyнкiв3

( l850). l0 l .  Ясeль ( l825) .

ongблiкoвaнo в: Mapтupoлoеiя gкpаiнcькuх цep-
кoв._ T. II / Укpaiн,cькa Kaтoлuцoкa Цepквa._
,Ц,oкцлeнтu, .uатepiaлu, Xpucтuяttcoкut7 cалtвцdав
Укpatнu._ Topoнтo.БaлTutop._ I985._ с. 640_
64t.
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пoЛ ЬсЬKo.yкPAi H сЬкI сToCУH KИ:
TягAP IсToPl i

Cидить 3авзятнй pyснн iз свoiм лютнм' тнсячoлiтнi i{
вopoгoм' ляхoм' y т iснi f t  т iснявi мiж двoмa мopями, i
над]|хана стoлiттямн oман]l  яPoстЬ poбнть o6oх iх 6iснyва.

.  тимн. i lqв двa лeви' пePед кoтpнмl,t  тpемтiв кoлись гpiзний
для всЬoгo хPистиянства Бoсфop'- з велl{кoгo x(аJrю пPo тe,
щo булo тa й мннyлo, 3 великoi poзпyкri пepeд тим, щo
ilyс}lтЬ пcвl|o бyтн, poзлиpaютЬ вollll тeпep oдl|н oдllolr'y
гpyдtt дo самoгo сеPця' i  noзнPaють кPивaвнмн oчимa
злoстi  на тy втiху, кoтpoю втiшaють спiльниx вopoгlв свoiк.
l{a сю мepзeннy бoрoтьбy тpатять вoнн oстаннi снли,
oстaшшi свoi зaсoби, i мoв тi глaдiатopн пepeд pшIrсЬк]lм
сoбopишeм наpoдiв, oбoюднo гoтyloть сoбi смepть, кoтpoю
нe хBaлитtlмyться lri oдtlli з iх пoтoмкiв.>

П. А. Kулiш. Kpoшанкo pgcuнаt l noлякш flа Beлuкdень
t882 porg._ Лbвlв.- lEE2,

Пеpшим знaниI\,l eпiзoдoil,r в iстopii пoлЬськo.yкpаТн.
ських в3aсмoвiд.нoсиI{ € пoхiд киiвсЬкoгo кI{я3я Boлoди-
миpа BeЛикoгo l{а <<ляхiв>. Biн зaписaний y <Пoвiстi
вpeМeнних лiт> пiд poкoм 98l. Kopoткий 3aпис Лiтoписця
Bи|(ликaв х(.вaвy i невпиннy наyкoBy сyпepeчкy' якoЮ нe
сЛiд тyт зaймaтися .. Bаpтo, oдl{ак' вiдмiтити, щo пapy
рoкiв тoмy lvtи мaли нaгoдy вiд3нaЧитl,l Ювiлeй тисяЧopiч-
чя пoлЬсЬкo-yкpaтнсЬкl{x вза€мoBiднoсин.

Гoдi, зви.чaйнo, y вyзькIrх мeжaх стaттi пoдaти навiтЬ
в скopoЧ.el{нi iстopиuний poзвитoк пoлЬс-ькo.yкpаТнських
в3a€Moвiдl{oсиI{ впpoдoв}I( тисячopiччя. 3 цiсi, сaмe' пpll-
чини я 3oсеpeдх(yсЬ I{a кiЛЬкoх вaжливих пpoблемax' якi
стoсyютЬся' зoкpeма' paнIrьolroBiтнЬoi i нoBiтнЬoi дoб}r
вiд ХVI дo хIx ст. спaдщrrна тиx стopiч визt{ачиЛа фop-
мy пoЛЬсЬкo.yкpаТI{сьKI{х в3arмoвiдt{oсин такo)к y ХX ст.
Я тopкнyся сyчaснoгo стaнy цих взaеI\{ин y йiнцeвiй
частиl{i цiсТ статтi.

Мoс пepшe твepдх(eння зBoдtlтЬся дo тoгo' щo пoль-
сЬкo.yкp a ТнсЬкi вза €гvtoBiднoсини y Beли кiй м ipi Bи3начи.
лl{ шляхи iстopиuнoi дoлi oбoх нapoдiв. Мoе дpyгe твep.

д)кенl{я пoЛягa€ B тolt.ty' щo, незвa)кaюЧн нa ЧисЛеllll|
взa € i lroзбaгачeння oбoх нapoдiB i численнi випадки

сЬкo-yкpaiнсЬкий кot{флiкт бyв нaспpaвдi гoлo-вl{oю пp}r.
чинoй Ьтpати ttацioнaльнoi самoстiйнoстi- i-Yцpфg-ч
i Пoльщёю в двox piзних епoxaх _ y xvII_ХvIlI
iвХХст.

Мaлo пpавдoпoдiбнo, щoб цi двa твеpдх(eння зyстpi.
л}lся зi 3начнoю кPитикoю. Cпpавa, oднак, стa € бiлЬцl
дl,lскyсiйнoю, кoЛl{ нaмaга€мoся ви3начити BiдпoвiдаЛЬ.
нiсть за }lещaсний i llищiвний нaпpяilrl пoЛЬсЬкo-yкPaiн.
сЬких в3а€ lt|oBiднoси}| впpoдoв)к стopiЧ. Я свiдoмнй тpyд-
нoщiB щoдo дoтpимaння oб' €ктивнoстi i нay{oвoi вiдстa.
нi пpи oбгoвopeйнi тaкoi хвилююЧoi тсlии. пpoтe не слiд
yникaти цЬoгo пIlтанlIя' не тiльки тoгvly, Щo вo}lo 3акol{не
i пoглядy iстopиuниx дoслiдх<ень, aЛе й з yBaгrr нa .й-oгo
ва)I{ливi пpaкiичнi нaсЛiдкl{ дЛя суЧасtloгo i Mайбyт.
}|Ьoгo.

Тим.тo я твepжy _ тaкoх( пo.тpeт€ '_ щo стopoнoю
пoЛoв}|o вiдпoвiдальнoю 3а минyлi Heвдачi в пoлЬсЬкo.
yкpaiнсЬкиx взa €минaх €  пoлякlt.  Як пpaвилo, сиЛЬ}IitUа
стopoнa 3aвх(дl{ вeдe пеpед y Bt,l3tlаЧyвaннi хаpaктеpy
взаъмoвi.ц.ttoсиl{ мi)t{ сyспiлЬстватvtи. oгже сиЛЬIrilшa стo.

на мe)кi степy' a пi3нiше ii близкiстЬ дo зpoстaючoт
y мoгyт}|oстi МoскoвЩини.Poсii. Пoляки, нa хtаЛЬ' ви.
кopистoвyBали сBoю вiднoсну пеpевaгy }lад yкpаiнсЬки.
}tи сyсiдaми' виявляюЧи мaлo пoлiтиЧнoгo пoчyTтя тa
далrKo3opoстi.

Пеpеiилаючи нa пoлякiв гoлoвний тягаp вiдпoвi.
даЛЬl{oстi 3а кaтастpoфiнний po3витoк пoЛЬськo.yкpаiн.
сЬкиx в3a €мoвiднoсин, я зoвсiм Hе tvtaю намipу вибiлювa.
тt,l yкpaiнцiв. Бo Bottи тaкoх( пpl{пyстl{лись бaгатьoх

1
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чyвar сeбе виpa3нo вiдмitIнип,l вiд свoгo пoльськoгo сyсi.

Pелiг iйнi piзницi I{e виклЮчaли бЛи3ькиx 3в'я3кiB

всyпepeч бaгaтьoм вiйськoвим oдl loгo пpoти дpуГoгo пo.
хoдаlv|, якi il{oгли 6 I'aвaти пpивi.л. дyмати пpo 

'IкyсЬ 
пo.

пp0ти бpатньoгo Pюpикoвиua ' i  навпaки. Kopлoн-мiх<
Гioльшtею i Pyссю мaй>ке ttе мiнявся впpoдoвж пpиблиз.
нo 300 poкiв i  в iдl loсини мiж oбoмa кpаТнами мoжнa
схapaктеPизyBати як B oсtloBнoмy piвнoPядt|i.

Piвнoвaгy мi lк Пoльщею i Pyссю.УкpaТнoю нa.
зaBx(ди зaxитав великий наiзд мoнгoлiв ХII l  ст.,  який
пpинiс кaтaстpoфy Укpаiнi,  пo3l lаЧеHy pyiнoю мiст,
вiлючнo з Kисвoм, спyстoше}tням сiл i  нeвимipними
втpaтaми ма€ткy i ,' lЮ.П.CЬКoгo )t(иття. A ue бyв Лише пo-
чаioк лиxoлiття. 3 пoдiлiв }1oнгoльськoi iмпеpii пoстали
татapськi дepжaви, нaсaмпepeд 3oлoта opда, a 3гoдoм
Kpийський xaнaт. oстаннiй стaв y |475 p.. васa-лoм
oЬoманськoТ iмпepi i ,  oтх<e бyв пiдтpимyвaний нaйбiль.
шoю вiйськoвoю силoю тiс i  епoxи. oдним 3 гoлoвнt{х

oднaк Пoльrца пpямyвалa веЛикиI',tlt кpoками вllеpeд.
в yсiх сфepах, oсoбливo пiд час i  пiсля пaнyвання Kази.
миpa Beликoгo ( 1333_1370).-oднoчасне 

змiцнeння Пoльщi i  пoслaблення Pyсi мy.-
сиЛo зaoхoтити Пoльщy дo експансii кoшIтoM Pyсi o.

Пеpшим веЛикиIt{ кpoкoм у цЬorvty нaпpямi-буЛo пpи-
сдfaння Гaлицькoгo кltязiвствa кopoЛeм Kaзимиpoм
y l340 p. Tаким чиttoм Гa,тичt{нa сталa пepшoю сxiднo.
слoB'яttськoю, yкpaiнсЬKoЮ тepитopiею, яка oпиHиЛaся
пiд пoльськигvt пa}IyBaнням. У 3B'я3кy з тим слiд вi,ц.мiти.
ти, lцo Галицькo.BoлинсЬка дepх(aвa xI lI-хVI ст. 3а.
ймае вa>кливe мiсце в iстopi i  Укpaiни. Bидатний медi.
свiст Cтепa" 1qцдlr! iвський називав iT <пepшoю yкpаiн-
сЬKoЮ дepx(aBoю> о. Тoмашiвський poзyмiв пiд цим,
звичaйнo, не те, щo Гaличина.BoлинЬ M?Л3,МoЖЛивiсть
вiдiгpати в iстopi i  yкpaiнськoгo I{аpoдy poль анa"roгiнltу

' /,, 5 l.l sri
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.(aльшy експaнсiю Пoльщi нa схiд yмo)l{ливилtl
в бiльшiй мipi липлoмaтiя i  пoлiтичнe манeBpyваl{I{я'
нiж зaвoйoвyвaння. Kpевськa yнiя. ( l385) ствopилa
дl{настичний 3в'я3oк мiх< Пoльським кopoлiвствoм iЛи.
тoвсЬким велI{кl{м княоiвствoм: ogгаl lt{ € ,  зa виI{ятKolt{

в iстopi i  Чoтl, lpьoх наpoдiв: пoлякiв, литoвцiв, бiлopyсiв
тa укpa iн uiв...Я тyт'за й мyсь Ли шe пoлЬськo-yкpa iнським
аспектoп,t цl € l  yнl l  . .

Люблiнськa yгoдa дала деякi нeзaпеpечнi кopистi
Укpaiнi. Bюнa знoв oб' €дналa кpaТнy, дoсi пoдiленy мi>к
Литвoю i Пoльщeю, тaкиIvl Чиl{oшl ytvto)кливлюючи бiльш
eфективнy oбopoнy пepед татаpсЬкиtl,tи нaiздaми. Cпiль.
нi IIoльськo.yкpaiнськi вiйськoвi 3yсилля заxищaли
кpaiнy пеpeд чyжoзеl,tними вopoгaми' oсoбливo Typeнни.
нoю i Мoскoвщинoю. Bключення Укpaiни дo пoльськoi
Kopoни yмo)t(лиBилo бiльшe пpoникat{ня зaxiдних кyль.
тyp}lих впливiв нa yкpаiнськi теpитopiТ. Bпливи Peнe.
сaнсy i  Peфopмaui i  дoсягли Укpaiни i  I ,aли пoштoвх дo
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пoльськoi шляхти. У peлiг iйних спpaBах Пoльlца.Литвa
ХVI ст. нaЛeх(aла дo нaйтoлеpантнiших деpжaв в €вpo.
пi.  Hе бyлo дискpимiнaцi i  пpавoслаBнoi i  пpoтeстaнт-
ськoi шляхти' xoч iнститyuiйнo l(aтoлl.tцЬкa IJ.epквa
збеpiгалa пpивiлeйoванe стaнoвищe.

У пiслялюблiнськiй дoбi пoльськi впливи нa УкpaТнy
сyпpoвoдилисЬ yкpaiнськими вплиBаI\,tи на Пoльшy.
oсoбливий спoсiб життя та iдеoлoгiя пoльськoi шляхти'
т. 38. сap[,tатизIr{ '  випливaЛи y великiй мipi з i  змiн y пoль.
сЬкoruy сyспiльствi i пoльськiй кyльтypi пiд впл.ивoм пo.
в'язанняЪ yкpaТнським ( i  литoвсЪкийi Cхoлoм n. Capма-
тизIu стaB opгaнiннoю частинoю нацioнaльнoi тPaдицi i
Пoльщi, i ще сьoгoднi мolкемo зayвa)кити слiди йoгo
спaдщини.

Heважкo зpoзyмiти, Чoгvly пoляKи гopдяться ствopен-
ням пiд свoiм пpoвoдor{ великoгo пoлiтичнoгo opганiзмy,
Pечi Пoспoлитoi oбoх Hаpoдiв, якa вiдiгpaвалa пepшo.
pяднy poЛЬ y Cхiднiй €вpoпi. Частo poзгЛяда€ться Люб-
лiнськy yнiю як кyльмiнauiйнy тoнкy iстopii Пoльщi.
Пpoтe € нeзaпepенним фактoM, щo пoЛЬсЬкo-литoBсЬкa
Piч Пoспoлитa oстaтoчнo зaзнaлa нeвдaчi. l нaвpяд яи
цю невдаЧy мoх(l{а пoясI{ити виклюЧнo пiзнiшими пo-
милкаIll}l в пoлiтицi i злoстивiстю чy)кoзеN,tl{иx пPoтиBt{и.
кiв. JVloх<на пeрeкo}lлllBo аpгyМе}lтyBaти, щo невдaчa
бyлa opганiчним нaслiдкoм oсI{oвнl{x стpyктypних вaд.
Iстopики пoгoд)I(yютЬся в цьoмy, щo пoвaх<нi симптoми
внyтpiшньoгo poзклaдy, 3poстаючoгo пoлiтиннoгo i сyс.
пiльнoгo poзклaдy Pечi ПoспoлитoТ tинoжились yжe
в дeсятиpiнчях безпoсePедньo пiсля блискyчoгo yспiхy
в Люблiнi.  Tяx<кo сyмнiвaтися' щo мiж ЛюблiнсЬкoю
yнiею i цими симптoмaми бyв пpиuинний зв'язoк. Koмен.
таp пoЛьсЬкoгo iстopик €вгенiя Cтapнeвськoгo пpoЛивa€
свiтлo нa цю пpoблeмy: <Унiю Пoльщi i  Литви чaстo
називaють мaйстеpним хoдoll{, зpoблeним пoлЬсЬкoю
oлiгаpxiсю нa пoлiтичнiй шаxoвiй дoшцi.. .  oднак peзyль.
тaти цЬoгo майстepнoгo хoдy виявилися фaтальними дпя
мaйбyтньoгo Пoльщi. oдepх<aвши легкий дoстyп дo
вeJlетeнсЬкl{х пpoстopiв Pyськoгo i Литoвськoгo сxoдy,
Пoльщa пoстyпoвo зaнeдбалa свoТ етнiчнi кop,п.oни; вoнa
3алIlшиЛa свo €  стapе вoлoдiння, Ciлезiю, y pукaх нiм.
цiв. Hатoмiсть вoнa спpяtvtyBалa сBoе нaсeлeння, не таке
вже й чисeлЬHe для тaкиx пoчинaнЬ, i всi свoТ peсypси,
на нoвoнабyтi тepитopi i .  Як би там нe бyлo, y кiнui

' l r5 '
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пoбiгти .TвopеIlнlo вrЛиЧезIIих l raтифyнлiй в Украiнi .
Пal l iв l tа сусПi" lЬ l lа система, pепpезеHТoваr la N,rагнатами
тa ix l l iМи ":IaтифyндiяМи, вик"lикau- l3 H € II2BИCтЬ сеpед Мaс

укpaТHсЬкoГo IIаpoду] нс .;IиIIIе зaкpiIIаЧенoГo сеЛянсTBа,
аЛе Tакoх( Miщаl{стBa i  частиt lи лpiбlrо i  l t l l . IЯХТИ. oбopoнa
tlpaBoсЛа B' я n,aл a сП i, ' l  Ьнy iлеo"'toгiнttу п",r aтфop му С Иu] 2 M

укpaiнсЬкoГo oпopy.
Укpaiнська аpисToKpаTiя, l tашlадки кI lяз iB i  бoяpiв

C €PeДIIЬoвir l I loТ Pyсi ,  l Iс вистyпиЛa 3 кotIсТpyKТивtIoю
пo"'I iTиЧIIoЮ ПpoГpaMolo Пiд Час ЛюблitIськoi yrr i i . i  oпiс,тя..
Bolta Задoвo, 'IЬIIиЛася ПpисToсувaH}IяМ дo iс l lyюuoi
сTpyктуpи Речi Пoспoлитoi i  yЧастIo в дoбpoлiйствaх
<<Зou.IoToi сBoбoди>> l loЛЬсЬкoi luЛяхTи. ПpинаД." ' lивiсть
ПoЛьсЬкoгo аpисToкpатиЧIIoгo спoсoбy )киТTя i  баpoккo.
вoi кyльтypи булa така Мoгyтня' l l lo вПpoдoв}к пpиб,rиз-
I lo двoх пoкoЛi l lЬ пiс,rя l569 p. май>ке всi  apистoкpатиннi
poдини i  знaчна ЧастиIIа ссpедньoi Шl.IЯХТИ HаBсpl lyЛися
HД К2Tol ' IИЦи3М, тaкиI!,r  ЧинoМ пpиймаюнlt Пo"lЬсЬкy нa.
цiol tальнiсть. I-[я втpатa тoтoжtloстi  з бoку тpaлишiйl loТ
eлiти Укpаi l lи зaтpyi . l la пo.r lЬсЬкo.укpаТнськi i  Bзa €Мини.
I(еpiв l , tиuтвo yкpaiнсЬкoi l tаt l ioнаЛЬнoi спpави в Pечi
Пoспoлитiй, пoкиltyтe стаpoЮ pепpеЗеIITатиBtIoЮ Bеpст-
BoЮ, пеpейlIяB нoвий еЛеМент _ кo3ацЬкa вiйськoвo-
пoЛiтиЧl lа opгal l iзацiя, Запopiзькe Biйськo. Як пpавиль.
нo пiД.кpеслив Павел Ясснiцa, пoл.ьськi  тa укpaТнськi  аpи.
стoкpати IиoГли спlвдlяTи яK сyсПlЛЬHo I) lвHl ЛЮди' Пpoте
ПoЛЬCЬКi apистoкpати i  укpаТнськi  кoзaкtt t le МoГЛИ BCТа.
нoBиTи вiдпoвiдниx взаемoвiдt loсиt l .  HагpoМад)кення нa-
Цioна", l  ьнo- pел i  г i  йн иx i  сусп iл ьн и х чи нн и кiв Зaсуд)KyBaлo
I{a lIевдаЧу мoжливiсть po3в'я3ання бo" ' lючoi укpаiн.
ськoi пpoбЛеМи B pагиках сисTeМи Pечi ПoспoЛltтoi  , . .

Укpаirtськi  iстopики наpoдницЬкoi шкoЛи BB3)К3ЛИ
Пol.IЬCЬКo-Кoзaцькi в iЙr lи ХVII ст. 3МaганHяlt мiж аpисTo.
кpqтiсю i  демoкpатiеro. [Iс слiд пpийняти такy спpolцеl{y
irrтсpпpетаuiю бсз 3lIаЧlIих зaсTеpе)I(сIrЬ. Пo-псpшe,
B Лaви кoзal lтBа встyПиЛа ЧиМаЛa кiurькiсть лpiбr lo i
yкpаТt lськoТ utляxти; кoзаЦЬK.1 сTapшIиHa була y ве,rикiй
мipi  тaкoгo )t( пoхoдх(еtIня'".  Пo-дpyгс, кo3aцтBo як
цiлiсть стpимiлo дo ствopеIII lя сТану, в iдмitt l loгo вiд
сеЛян. Koзaцькa деp)кава'  якa ПoстаЛa вiд насу pевo.
люцi i  l648 p.,  ствopиЛа стаHoве суспi ,rьствo, а кoзaцЬка
стаpшиHа в ХVII l  ст.  пеpеTвopиЛaся y нoBy сПaдKoвy
3еМеЛЬнy apистoкpаTlЮ .".

ХIV ст. IIoЛЬсЬка деpх(aBa BИpoС;.Iа у силi '  а; lе пoльський
Iiаpoд t lpoГpaB, poзЧиHиBшисЬ нa Pуськoму схoдi i  втpa-
тиBl l lи гpуlIТ y свoТй piлнiй Ci ,rез i i .  У йoгo власlt iй бaть.
к iвщиtt i  )китTя пo,1ЬсЬкoгo Hаpoдy l tабpалo aнемiнl loгo,
бсзси,roгo харакTеpу.. .  Якщo унiя з Литвoю з бiгoм uaсу
Moже сТати згyбнoю д'rя Пo, lьщi,  тo нсгативlt i  нас,r iдки
цЬoгo 3B'язкy пoглиб,тюваu.IИCЬ } тoй спoсiб, яки}, '  ця
yl l iя бу,rа рсaЛiЗoваI lа i  впpoвадх<сlrа у ХVI i  ХVII ст.
Ми мaеir lo l tа yвазi  в iддiлеII l tя в iд Bсликогo Литoвсl ,кoгo
кl lяз iвства Boлltнi ,  Пoдi,т,rя i  Укpаi l lи (в l569.- npu.t|.
ne pекл,) i  iх вк,rюненtIя в скЛaд Мa, loпo, 'IЬськoТ пpoвiн.
цi i .  Hеба>канHя даTи Укpаi l r i  пpава автoнoмi i ,  хoча б
y т iй пl ip i ,  у якiй такиМи пpаBаМи задoвoЛЬнялась Литвa,
пpивеЛo лo i i  тpактуваlI l l ' l ,  як 3емлi,  де 3lIатЬ, а oсoб, ' tивo
магнатepiя, Мoг"Ца ЦlBидкo нa)I(иBаТися.. .  A тoдi Пoяви"qи.
ся кo3аKи. A стoсoвнo iх oдна пoМилка нaгpoМаджyвaлa.
ся t lа i t l t t ty. . .>> I0

3 геoгpафiчних, сoцio,roг iчних i  кyльтypl lих пpиЧиH
Укpаiнa не мiсти, laсь дoбpе в стpyктypi Pсчi  Пoспoлитoi
oбox Hаpoдiв. Уl l iтаpl .Iа пpиpo/tа Kopoltи, себтo пoль.
ськoi пo" 'Ioвини Pечi Пoспoлитoi,  викликалa безупиltнi
теpтя i  з} lеoхoтy, зaгoстpЮBанi пеpемoгoю Kolrтppсфop.
маrt i i  в Пoльщi i  зpoстoм pелiг iйнoгo фaнатизмy в пеp.
шiй пo" ' toвиrI i  ХVII ст. Булo Лишe oдIlе пoтеt lu iй l lс poз.
в 'язаttttя l1 iеТ пpoб"' lеми: пеpебyдoBa PrЧi Пoспo"rитoТ
в пoтpiйний opганiзм Чеpе3 ствopеl l l lя TpеTЬoi автoнoм-
lto i  oдиttиl l i ,  тoбтo Pyсi-УкpаiI1И, ЯI<a б булa в сoloзi
з ПoльЩеlo i  Литвoю. oднак ця l tсoбхiдlra pсфopмa,
яKa б встанoви", lа фeлcpaтивний сotoз нapoл. iв мi>к
Балтi l iським i  Чopr lим Мopями, 3ДЛИtl lИЛ2Cя нсздiй.
сHеlIIIolo.

Biдпoвiдальнiсть За с iиеpтeльний гpix - зансдбання
IlЬoгo шаIlсy - Cul iд пpиПисати в piвнiй мipi  пo"тьським
i yкpаiнським пpoвiдниN,l  BеpсTвам. Biл насу встaHoBЛен.
ня ПoЧаTкoBoгo динaстиЧl{oгo зB'яЗкY мi>к Пoльщею i
Литвolo в l385 p. ПoЛЬсЬкa аpистoкpai iя i  цtляxта, яких
М а ниvTа пp и }Iадa ба гaтств, l I  3 М3Г2l ' I  ИCЯ вiддiл ити yкpаТн-
ськi  зем,т i  в iд Beликoгo Kнязiвствa i  пpиелнати ix дo
пoльськoi Kopoни. Пiсля Люблi l lськoi yнi i  yкpаiнськi
сyсiднi теpитopi. i  пpивaбили чиIt,tаЛo пoлЬсЬкиx здoбич.
никiв, i  Тхня >кадoба пepемoгЛа бy;rь.якi  деp>кавttицькi
мipкування. Пoльський ypял зa часiв ПpaвЛiнHя вибop.
них кopoлiв бyв нaлтo cлaбиi l  i  кopoткoзopий, I l1oб за.
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Пpoте €  ЧaстиIIa Пpaвди B Hapoдни11ькiй i rrтеpпpе.
тaui i  iстopiТ УкpаТlrи. B yмoвaх )киTтя l la oKpаi l II lих
теpитopiях укpаi l tське сyспi , ' lьствo в ХVI i  хVII ст. iu lЛo
шЛяХoМ виpаЗнo i t tшoi свo"rюцiТ, нiж сyсПiJ.IЬсTBo цеrIT.
pальнoi Пo.цьIцi .  УкpаТrIськi  C € l ' IЯHИ, 3BИКl.I i  бopoltити
сBo €  жиTTя i  майнo пеpед татapсЬкиМи наТз.п.никами,
нс ба)каЛи пасиBнo вiддaтись яpгvly I(piпauтва. Усi  енep.
г iй l t i  елемеt lти сеJ 'Iянствa ба)каЛи <(ПoкoзаЧитися>>. Aлe
всеpе.п.инi пpaвнoТ сисТеМи пoЛЬсЬкo-ЛитoвсЬKoй дepжa.
ви не бyЛo мiсця на саr '{oyпpавHий opгaнiзм пJ 'IебейсЬких
вoякiв. Iнтеpеси мaгltатiв BиМагaЛи йoгo знищення. Тa.
Kи М Чи t loМ м а йбyтlrя ПOl.I ЬCЬКo.}кp aiHсЬка кorrфpoнташiя
мала бyти заpаЗoгYr traцioнаЛЬнo-pелiг iйнoю i  сoцiaль.
нoю. Це ПoясI lЮ €  непеpебopнiсть i  запеклiсть кolIфлiктy.

Bеликa кo3ацЬкa pевoлtoшiя l648 p.,  3 гетЬМaнoN,t
Бoгданoм Хмельницькигt, l  I lа uoлi,  бyлa зBopoTним tYto.
меt lтo}4 в iстopiТ l loЛЬсЬкo.yкpаiнських взаемoвiднoсин.
Усi  веpстви укpаittськoгo насеЛсння 3a виIIяткot{ МaгIIа-
т iв взяли yЧaсть у пoвстalt l I i ,  ц lo Bка3y € ,  якolo глибoкoю
бyла l lех iть дo пoЛЬсЬKoГo pе)киN{у в Укpаirr i .  Pевoлюцiя
пoкaзаЛа' шo укpаiнський наpoд вiлкинyв лкlблiнське
poЗB'я3анIlя пoЛЬскo-укpaiнських взасмoвiднoсин.
Хмельн .цький i  йoгo спiвpoбiтники спеpшy не дylf laЛи
пpo виxiд iз Рeчi Пoспoлитoi.  Iхнi  пepвiсIr i  u iл i  зoсеpe.
.ц.)I(уваЛис' l  l Ia 3адoBoЛьняннi скapг кoзaкiB i  пpавoслaв.
них i  t tа злoбyттi  лля Укpairrи якoiсь oбмeх<енoi автo.
нoмi i .  oднак нe бyлo tt{o)кЛиBе )кoднe кoмпpoмiсне poз-
B'я3ання, тoМy Щo tvtаг}Iaти не l foгЛи пpимиpитися iз
втpaтoю сBoтх ЛаТифyнлiй'  зaxoПЛених кoзацькими i
сеЛяIlсЬкиlии пoBсTaнцями. Biд пpиблизнo l650 p. пoлiти.
ка ХмельницькoГo бyлa спpямoванa l lа пoвltий poзpив
з Пoльщеto. Aлс жoднa стopoнa }rе мoгЛа здoбути piLuy.
чoi в iйськoвoi пеpемoги, i  ниЩiвна вiйна пpoтяГаЛася.
3 цiс i  пpиЧини Xмельницький бyв змyшений шyKaTи
чy)кoзеMнoi пiлтpимки, спеpшу в Typeuниtt i ,  а згoдoм
y Мoскoвшинi.  ПеpеясЛaBсЬкoЮ угoдoЮ l6Q1 p. Укpаiнa
пpийня".Iа ПpoТекТopат poсiйськoгo цаpя ,n. Гегемoнiя
y Cxiлrr iй €вpoпi ПеPесyt lyЛaся Дo pyк МoскoвсЬкoгo
цapства, яке trезaбapoм MаЛo пеpетвopитися в Poсiйськy
iмпеpi lo,  i  пoльськo.ЛиToвсЬKа Piч Пoспoлитa вТpaтиЛa
l laзавжди свiй статyс BеЛикoдеp)кави.

Hаступник ХмельницькoГo, гетЬMaн Iвaн Bигoвський
y вiлlroвiль на пi .о.pивal lня Мoскoвrцинoю автoнoмi i
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Укpaiни, IIаrvrагaBся щс paз дo},toвиTися з Пo"цьulею.
3гiдrro 3 yМoBai\rи Гадяttькoi уrr i i  l658 p. Укpаirrа пiд
t lа3BoJo Pуськoгo BеЛикol.o к l tяз iвства маJIа сТаТи тpстiм
ЧJ.IеlIoМ тp и н", lен нoi пoЛ Ьс Ькo.Л иToBсЬкo -yкpа iнськoТ Pеui
Пoспo. l tитoi .  oдl lак пiс", lя десятиpiuuя завзятoi в iйни
83а €МIIа вopo)кнсЧа i  l tелoвip 'я ста"rIи oсoбJ-IиBo ГoсТpиMи.
Щo бiльшe, пiд кoзаI lьким кepiвt lицтвoМ пoсТаB в Укpаi.
нi  нoвий пoлiтичний i  сyспiльний yстpiй, нe с l loлyuений
3 yстрo €м, щo панyBав y Пoльшi. Експеpимснт тpиЧЛeH.
нoi сoюзнoi деpжaви пpийшoв iз запiзнснttям ЩolIаймен.
ше l la пiвстopiння, i  Гадяцька yнiя ввiйшла лo iстopi i
як lчеpтBol{apo,Д.жeнa .o.

.Ц.oзвoльте менi тyт пoсTавити 3aпиТання: <Щo булo
б, якби..?> Пpиймаюни пepедyМoBy, lцo poзв'я3ання
yкpaiнськo.кoзацькoi пpoблeми бyлo l lемo>кЛиBe в pаI\, l .
кaх Pечi ПoспoлитoТ, Чи нe булo б кopиснiшим д"rя oбoх
стopi l t ,  якби Пoльща I loгOдиЛася lra в iддi . t lення Укpаiни?
B сepединi ХVII ст. бyв шанс нa BстанoBЛенl lя не3аЛе)к.
l lo i  укpаi l lськoТ кoзацькoТ деpжави. Це пoтяглo б зa сo-
бoю, oчевидl{o'  теpитopiaльнi вTpати д" ' tя Пoльtцi .  oднaк
такa деp)каBa саМи}1 свoiм iснувattttям зaхиtцa;tа б
Пoльury вiд oттoманськoТ iмпеpi i  i  в iд PoсiТ. Якщo взяти
дo уBаГи внyтpiшнiй poзвиToк Пo,rьЩi, ампyтаtt iя
yкpаiнських пpoвiншiй пiдкoпала б вЛ3,I l .} магнатiB,
вoлoдiння якиx 6ули poзТaшoвaнi пеpеважl lo ttа схiдних
oкpаittах. Це мoглo б затpимaти пpoцес внутpituньoгo
poзкЛадy Pечi ПoспoлитoТ i  yг\4oж.r lивити кoненtt i  pе.
фopми.

Пpoте Пo". lьщa вибpaла пpoтиЛежIIий куpс i  стpимi".rа
всiма лoступHиМи вiйськoвими i  диплoматичними 3асo-
бами Дo пoBеpненHя вTpачениx yкpaiнських 3еМеЛЬ.
Пoльщa вoJ 'I iЛа пoдiЛити Укpаiну з Poсiсю, аtt i>к дo.
3вoЛити i i  самoстiйнe iснyванt lя. 3г iднo з Aнлpусiвським
дoгoBopoМ l667.^p. Poсiя i  Пoльlца пoдiлили Укpаiнy
в3дoв)I( ! .н iпpа ,o. Пpактиut lo це зt l iвеЧиЛo шанси yкpa.
iнськoi самoстiйнoстi  в ХVII ст. Це пpaвда' щo авToItoM.
l{a кo3aцЬкa деpжaва, т.  зв. ГeтьМaHII lинаi збеpеглася
пiл poсiйськoЮ 3веpхнiстю на Лiвoбеpежнiй Укpaiнi
впpoдoвх( Ще oднoгo стopiння. Aле лiвoбеpежний геть-
мaнат був надтo квoлий, щoб дoвгo пpoтистaвЛятися
нiвeлятopським i  цeнтpалiзaтopськиlv l  }Iaтискам Poсiй.
ськoТ iмпеpi i .  Як 3аyBaх(иB [х<opлж BеpнaДський'
збepe>кення теpитopiaльнoi iнтегpаurьнoстi  Укpаiни,
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Пoстiйний нeспoкiй на пoлЬсЬкiй УкpаТнi yt l to)кЛивлював
PoсiТ втpyнaтI{ся в спpави Речi ПoспoЛитoi. Рoсiя з oд-
нoгo бoкy пpийнялa poЛЬ пoкpoвителя пpaвoслaв'я,
пеpесЛlдyванoгo пlд r loлЬсЬким пaнyвaнням' a 3 дPyгo-
гo - давaлa вiйськoвy дoпolvroгy пpOти Hapo.цних пoBстаti-
цiв. Koлi iвщHнy ПpидyulиЛи poсiйськi вiйська.

Iншим пaM'ятHиN,t eпiзoдoм, зв'я3аним з пpавoбеpeж.
нoю УкpаТнoю, бyла Тopгoвиuька кottфелеpauiя |792 p. '
яKa вiдбyлася в укpaiнськoмy мiстi  Topгoвиця. L[я
кoнфелеpаuiя бyлa 3мoBoю егoТстичHих i  pеaкuiйних
oлiгаpxiв.мaгнатiв, якi  вoлoдiли латифyнлiями в УкpaТ-
нi.  Boна BистyпиЛa пpoти pефopм Чoтиpиpi.tнoгo сеймy
(l788_l792| тa Koнститytt i i  3 тpавня l79l  p. в Pечi
Пoспoлитiй i  в i .цдaлася пiд oпiкy Kaтepини II, пpoхaюни
Poсiю пpoвeсти збpoйну iнтеpвенtl iю y внyтpiшнi пo"пь.
ськi спpави. Topгoвицька кoнфедеpацiя пpиспiшилa лpy-
гий пoдiл Пoльщi i  занепад пoльсЬкo.литoвськoТ Pечi
Пoспoлитoi. oкpaТннi мaгнaти, яким ПoльЩa вiддала
y )|(еpтBy шанси }Ia пpигvrиpення з Укpаiнoю, вiдплaтИлу|
цей бopг, спpичиняЮЧи po3Bаj l  самoстiйнoi Пoльщi.
Мoжна дoбачати B цЬoMy акт iстopиuнoi спpаведливoстi.

Пepеглядaюни спpaв.u. i  тpагiuний пеpебiг пoЛЬсЬкo-
yкpaiнських взасмoвiднoсин вiд Люблiнськoi у lt i i  дo кiн-
ця ХVIII ст.,  кoли дiйшлo майже oднoчaснo дo пoдiлiв
Пoльщi i  знесення зaлишкiв автoнoмiТ кoзaцькoТ УкpаТ.
HИ, мo)l{нa зpoбити певнi пiдсyмкoвi спoстepежeнHя.
Biльнa Укpaiна _ aбo цiлкoвитo самoстiйна, абo сфелe-
poвана з Пoльщeю i Литвoю в ylv loBaх спpавх<ньoi
piвнoпpaвнoстi _ eнеpгiйнo i ,  мoжe, yспiшнo пpoтистaв.
лялacя б булa експансiТ Poсii на захiд. l-[ю гiпoтезy
пiдтpимyють фaкти. Литoвське Bеликe князiвствo, opга.
нiчнolo ЧасTи}loю якoгo бyла Укpait la, вeЛo пеpед Люб-
лiнськoю yнiсю, тoбтo вiд ХIV дo ХVI сT. цiЛy HизI(y
пpинaймнi часткoвo пеpеN{oжl{их вiйtt пpoти МoскoвЩини.
Aле Beлике князiвствo бyлo в oснoвHoмy схiднoслoв'ян-
сЬкoю деp)t{авoЮ, в якiй пaнyвалa pyсЬка (yкpаiнськo-
бiлopyська) мoвa i  кyльтypa. Пpавoслaвнa apистoкpaтiя
i  шляхта Beликoгo князiвства виявляЛи маЛo сиtr,tпa-
тi i  дo Мoскoвщини 2l.  Hавiть пiсля Пеpеяслaвськoi
yгoдl,| l654 p., якa пiддaлa кoзaцькy Укpaiнy звеpхнoстi
цаpя, кpaiнa нaдaлi впеpтo oпиpaлaся мoскoвсЬкl1м за.
зiхaнням. oднак кoЛи спpавa 6улa зBeденa .Цo бpy.
тальнoi алЬтеpнатl,lви - абo пoлЬсЬкe' aбo poсiйське
6 t. tьс
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пpинaймнi У кopдol laх, BсTаr loвЛеHих 3а Бoгдана Хмель-
t lиt lЬкoгo, булo пеpсдyMoBoю спpoмoх<нoстi  Укpаi l rи
втpиMaTltся сyt lрoти Poсi i  ' , .  (Cлiл l lам'ятaти, шlo
кo3аl(Ька дсp)t(аl}а XмельницьКoГo tsКЛЮЧ3Л3 He BсЮ
стl l iчtto yкpаiItськy тepитopiю' а Лишe тpи давl l i  Bo €Boд.
стBa _ Kиiвськe, Чepнiг iвське i  БpaшлаBське. 3аxiднo.
yкpairrськi  землi Галичини, Boлинi й ПoдiлЛя нaдaлi
заЛишaЛися пiд пoлЬсЬким паHyBаtt l lям.)

Пoльське паHyва}lHя не веpl lyЛoся нa Пpaвoбеpе>к-
жя lrегайнo l l iс ,rя At lдpyсiвськoгo дoгoвoрy. Biдчaйдyш-
ний oпip тpиваB Дeсятиpiннями. Бa, нa пoЧатl{y ХVIII ст.
гетьмaнoвi Iванoвi tVlaзепi вдaлoся тиIvrЧасoвo вo33'сд-
нати Лiвoбеpе)к)кя i  Пpавoбеpеж)Kя. Bикopистoвyюuи
BeЛикy Пiвнiur ly в iйнy, Мазeпa HамaгаBся, y сoюзi з i
.Швецiсю, визBoЛити Укpаiнy з-пiд poсiйськoi звepхнo.
стi .  oднак швeдськi  i  yкpаiнськi  в iйськa 3aзнаЛи Bи-
piшальlto i  ПopaзKи пiД Пoлтавoю в l709 p. Це виpiшилo
дoлю ttе лишe лiвoбepе>кltoi  ГeтьмaнЩини, aЛе тaкo)к
спipнoi теpитopi i  на заxiд вiд.П,нiпpa, якy Пeтpo I в iддав
Пoльшl i  ,o.

Hазoвнi ПoльЩа мoгЛa втiшатися pезуЛЬтатаМи
свoеi кoнфpoнтацi i  з KoзацЬкoю Укpai l loю. Piч Пoспoли-
тa в ХVIl l  ст.  пpoстяглася }ra схiд а)к дo.Ц.нiпpа, ста.
нoвлячи oдt ly з нaйбiльших деpжаB.в €вpoпi.  Aлe Пoль-
tца 3а3нaла такol [ lсBlдшкoдoванol Bтpaти lIаселrHня
i мaсткy, Щo веЛl-tкa poзлoгiсть теpитopiТ кpаiни 3aлиша-
лася Лише пyстoЮ пalvt 'яTкoю i i  минyлoi величi.  Biд.
MoBляюЧи Укpаi l r i  в свoбoдi,  Пoльщa B peзyЛЬтатi  вели.
кoi  Пiвнiчнoi в iйни oпиниЛaся B пpинизЛивiй ситyaЦi i ,
п iд фактинним poсiйсЬкиIt,t  пpoтектopaтoМ.

Пpaвoбеpежна Укpаiна, пoвеpl leнa такиM BeЛикиl\{
кoштoМ, надалi 3аЛишаЛас'I джсpeлorvl  слaбкoс,г i  пoль-
сЬкo.Литoвськoi Pечi Пoспoлитoi в oстaннi дeсятиpiння
i i  iснyвaI l l lя.  Bг lpoдoв>к ХVIII ст. l lapo.п,нi  зaBopушeння
тypбyвaли Пpaвoбеpе)к)кя. Укpaiнськi  сеЛя}tи, xoЧ l1o.
збaшенi кoлишlньoi кoзацькoi opгaнiзaui i '  нe пpиlииPи-
Лися 3 кpiпацтвoм i  ненависниt\4 пaHyBaнняI\,t  пoЛЬсЬкoi
l l lляxти. l -[ iлa низкa наpoдниx завopyluеIrЬ, так 3Baниx
гaйдамaцькиx бyltт iв '  3aвеpшилaся селяHсЬким пoвстaн-
}Iяtvl  Y вeликoмy масштабi в l768 p. пiл t lа3вoю Koлi iв.
щ"' ' i  'n.  Тpaгi iн i  пoдi i  l768 p. зaл.ишили глибoкий слiд
y свiдoмoстi oбoх сyспiльств i мaли ще заплiдttЦ]и yяBJ
пoЛЬсЬких та yкpaiнсЬких писЬIr,lенникiв y ХIХ ст. ,u
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пaн.yвання - Укpаiна вoлiла Poсiю, нiж Пoльщy. Pяд
чинникiв склалoсЬ на цей вибip, вкЛЮч}to з pелiгiсю,
спiльннмн тpаднцiями сepе,п.ньoвiннoТ KиТвськoi Pyсi,
a такoж бiльшoi пoлiтичнoi гнyнкoстi i пpoвopнoстi Poсii,
якi кoнтpастyвалl{ з пoлiтичнoю незгpабнiстю Пoльщi.
Biдмoвляючи УкpаТнi в piвнoмy паpтt lеpствi aбo,
аЛЬтеpн aтн вн o, пoвн i й са мoстi й нoстi, Пo.л ьЩа пpa кгиЧнo
штoвхI{yЛa yкpаiнський нapoд в oбiймк Poсi i .  Такoю
кopoткoзopoю пoлiтикoю Пoльщa не лtlше 'зaпoдiяла
великoi шI{oд}t Укpaiнi, але такo)к пiдгoтyвaла свoе
Bлaс}Iе падiння.

Bпpoдoвх< yсЬoгo хIx i пoчаткy ХХ ст. здавaлoся,
щo Пoльща i Укpаiнa €  в пoдiбнiй ситyaЦi i ,  oскiльки
oбидвi кpаТни не мaЛи дepx<авнoТ самoстiйнoстi i o6идвi
бyли пiд па.tlyвatl}IяIt{ тих самI{х чy)ких деpх(aв - Poсii
та Aвстpii z,. Мoжна бyлo ouiкyвати' щo цi спiльнi oб.
стави l-lи бyлyть сп p и яти пoл ьськo.yкp а iшськiй сп iвпpаui.
Haспpавдi, oдt lак'  дo пoлЬсЬкo.yкpaТнськoгo пopoзyмiн.
ня нiколи не дiйшлo, пpинaймнi в буль.якoмy пoлiтиннo
iстopиннoмy .знaненнi. Cпopадиннi спpoби yгo,п.и мiх<
пoлЬськиIии i  yкpaiнськими гpyпaми бyли uiлкoвитo
затьмapенi глибoкoю взa €мнoю нeлoвipoю i невпиннoю
бopoтьбoю.

Cxoх<iсть y станoвиЩi залежнoi Пoльщi i  Укpaiни
бyла мaйх<е oчеBиднa. Глибoкi i бiльш вaгoмi в iстopин.
нoliy poзpaхy}lкy бiли великi вiдмiннoстi мi>к oбoмa
нapoдамl{ _ y сyспiльнiй стpyктypi, кyльтypнiй спадщи-
шi i  в рзyльтaтi - в piзнoмy iх тpактyвaннi панiвними
веЛикoдеpжаBaп{и. Хou €вpoпa ХIХ ст. не знaла не.
залех<нoi ПoльЩi, нiхтo нiкoли не 3aпеpечyвав iснyвання
oкpемoi пoльськoi нацii. €вpoпeйськa гpoМадськiсть
та й самi деpжaви, якi бpали yЧaстЬ y пoлiлаx Пoльul i ,
ввaх(аЛи за саMoзpoзyмiле iснyвання oкpемoi пoльськoТ
нaцioнaльнoстi.  Уpяди Poсi i ,  Aвстpi i  i  нaвiть Пpyсi i
чиl lили в piзнi часи важливi пoлiтичнi i  кyльтyрнi пoстyп.
ки пoЛякaшI. oДнaк цapсЬка Poсiя пoслiдoвtto зaпеpeчy.
вaла сaмe iснувaння yкpaiнськoi нaцioнaльнoстi i  тpaк.
тyваЛа <малopoсiя|1> ЯK пJ.lемiннe вiдгалyдх<ення poсiй-
ськoi нaцi i .  B pезyльтатi uapський ypял дyшиB навiть
цiлкoм l lевиннi, нeпoлiтичнi вняви yкpаiнськoi кyльтyp.
нoi тbтoжнoстi, ввах<aючи Тх пi,п.pивними для еднoстi
Poсi i .  Aвстpiйський ypял, пpаBда, вн3нaвав вiл l848 p.
iснyванtlя <pyс}l}lсЬкoi> нацioнальнoстi. Пpme Biдень,
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зBиЧайнo, зBepтaв мaлo yBаги нa свoiх yкpaiнськкx
пiддaних i бyв схпльний пpинoситк iхнi пpава i вимoги
в }кepтBy сильнiшим пoлякaм. Hа 3аxoдi uише небагaтo
наyкoвЦiв знaЛo пpo етнi.+нy piзницю мiх< yкpаiнцями
тa iншкми сJIoв'янaмн. €вpoпейськi лepжавнi дiячi
i lttиptша пyблiка нiчoгo нe 3}Iалl{ пpo yкpаТнськy
пpoб;teмy.

Pазюча рiзниця статyсy oбox нapoдiв малa свoi
сoцioлoгiчнi пpинини .,. Тpaдицiйна дoльськa вищa
lllляхтe пеpе}кllла poзBад дaвньoi Peчi ПoспoлитoТ.
Пoльська apистoкpaтiя i зeмлeвлaсницька tIUIяxта нaдалi
pепpезeнтyвaли нацioнaльнy спpавy a)I( дo лpyгoi попо-
винн ХIХ ст. Укpaiнa, нaтoмiсть' чepез неспpиятливi
iстopиннi oбстaвини, втpaтилa свoi виЩi вepстви, нa.
щaдки яких зpoсiйщилися абo спoльщtlлися. Укpaiнська
нацioнaльнiсiь бyла пpактичнo 3ведеt{а дo селiнства 2n.

Cлiд пам'ятaти, щo в Aвстpiйськiй iмпеpi l  кpiпацтвo
пpoiснyвaлo дo 1848 p., а B Poсiйськiй _ aх( лo 186l p.
Щoйнo нaпpикiншi ХIХ ст. i нa пoчaткy ХХ yкpаiнськi
шaсн починaютЬ вихoдити пoвoлi i бoлюче з гнiтючoгo
стаI{y безпpав'я, сoцiальнoгo i екoнoмiЧttoгo гнoблення,
нeп}rсьIllен}Ioстi i бpaкy мoдеpнoi гpolиaдянськoi тa нацio.
нальнoТ свiдoмoстi.  Мiста Укpaiни насeлЮвaли нyх<i,
poсiйськo-евpейськi aбo польсЬкo. €вpeйськi гpyпи.
Hедoлiки yкpaiнськoi сyспiльнoi стpyктypl,t зl{аxoдI{лl{
деякy кoмпенсацiю B х(llByЧoстi yкpaiнськoi наpoднoi
кyльтyрI{' якa бyлa правдoпoдiбнo вищa вiд пoльськoi
наpoднoТ кyЛьтypн. Легкiсть, 3 якoю сoтнi тисяч пoль.
сЬкиx сеЛяIlсЬких кoлoнiстiв непoмiтнo асимiлювaлися
з yкpаiнськt{!t oтoчellням, пiдтвеpд)l(y € цeй здoгад 25.

Oтх<е, як i в ХVIl ст., сoцiaльний дин}lик yсK,IаднЮ-
Bав 83а €мини мiн< пoлякaми тa yкpаТнuями. 3вичaйнo,
не всi пoляки бyли шляхетсЬкиN{и зeMлeBJIасt|икaми i нe
всi yкpaiнui бyли селяtlами. Aлe в тих paйoнax, де пoля.
ки i  yкpaiнui стикaлись - y Cxiлнiй Гaличинi та нa Пpa.
вoбepежжi _ антагoнiстичнi сoцiальнi гpyпи peпpезен.
тyвaл}r двi нацioнaльнoстi. Cпадщинa шляхeтсЬкoi тpa-
дицii залишила глибoкий слiд }Iа зBичaяx i свiдoмoстi
пoльськoi бypжyaзii тa iнтeлiгeнцiТ, якi пoстyпoBo пepе-
ймали кepiвництвo пoЛьськoгo сyспiльства. Haтoмiсть
пoстaюча yкpaiнськa iнтелiгеl*цiя бyла пеpеважнo пле-
бейськoгo пoxoдх<eння i пpoсякнyта нapoдtlицькoю
iдеoлoгiсю. oсвiченi пoЛяки i yкpаiнui, спpавх<нiй жит.
6.
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Т €виЙ piвeнЬ яких бyв у знaчнiй мipi  настo пoдiбний'
piзкo вiлpiзt lяЛися стиЛеI\,t )киття i  ваpтoстями. Пoль-
ський iнтелiгент схильний бyв yвах<?ти yкpaiнськoгo
t] lдпoвlдl lика за lIеBихoBaну лЮдинy, a yкpaiнський iнте.
.: l l гент дyмаB Пpo ПoJlЬсЬKoгo, як пpo пихаТoгo i  зapoзyмi-
лoгo. Так, o.гже, тpалицiйна неHaвистЬ Мlж пoлЬсЬким
ш"rIяхTиЧсrи iyкpаТнськиМ кoзакoМ тa гaйдамакoIo надалi
забаpвлювала вiДlto iиt lи мi i>к oбoьtа lIаpoдаt, lи. Цi пo.
tIутТя ПoсиЛ|1j|ИсЯ Чеpез ПисЬlиенникiв пo oбoх бoкаx, якi
Ра,цo Bик".lикa"llи' хoЧ з пpoтиЛе)l{I{иХ ТOЧoк 3opy' сПoгади
rvlиl{yЛих пoЛЬсЬкo-кoзацЬкиx кoнфлiктiв. [oсить пpи.
Гадaти з oДнoГo бoкy пoеми Шевченка i  <<Таpаса Буль.
бy> Гoгoля' а 3 дpyгoгo - не3BиЧайнo пoпyляpний iстo.
pинltий poi\4ан Генpикa Cенкевича <<Boгltем i  мечем>>.

Hайбi;IьLuoЮ пеpешкoдoЮ пoЛЬсЬкo-yкpaiIIськOгo пo-
poзумit l t lя бyла l tеспiзмipнiсть l tацioна, ' lьнo-пoлiтичних
lIрoГpаМ oбoх стopitt  в самiй свoТй oснoвi.  Hoвiтня yкpа.
i t tськa пo. l iтичI lа дyМка спиpаЛася l lа t lo l lЯТтя етнiчнoi
наt l ioIIаЛЬI{oстi  тa етнiчtto.мoвl lих гDаниltь. Це l tе oбo.
B'я3кoвo 03IIаЧaлo пoлiтичне сaмoстiйn,цтвo. БiльшIiсть
укpаi l lських пoлiтичниx гиисЛиТеЛiв i  пyблiuистiв ХIХ ст.
IIC Bl{ХorlИа'Ia пo3а BиМoгy кyЛЬтyp}Ioгo саIt,{oBияBЛенtlя
та oбмежеtIoгo саМoyпpавЛ iння д.rIя yкpаiнсЬкoГo l lаpoдy
B l l tежах iс l tyюниx iмпеpiй, Poсi i  та Aвстpo.Угoplциt lи.
Пpoтс кo. lIи укpaТнська пoлiтичt lа ,цyrvlкa засвoiла iдeю
самoс.г iйrIoТ /tеpх<авt loстi ,  вoна пеpедбaчува,rа, щo май-
бyтt lя yкpаiнська деp)I{аBа oxoПиТЬ yсl  3еtилI '  нa яких
бiльtшiсть l{асеЛеIlt lя гoBopиТЬ yкpaittськoЮ мoвoю. Hа-
тoмiсть пoльськi  пo,т iтичtI i  iдеoлoгi i  бaзувa"rися tIа кoн.
цспцi i  iстopинt loгo легiтимiзму. Пo" ' lьськi  патpioти бyли
зГoднi B Тoi\|y, Iцo пoдiЛи, якi  пoклa; lи кpай лавнiй Pснi
Пoсrroлитiй, булt l  IIесTсPПниМ14 aKтa|,r lИ l tаси, ' lьствa i  гpа.
бyr lкy. Bttникалo 3 цЬoгo ЛoгiЧнo, шto ui  патpioтlr  poзумi-
ли вi ,1poдrкеlt l lя Пoiьщi як геst i tut iс l  ad intсgгum *, Toб.
тo вiдt loву iстopи. l l to i  Ре.t i  ПoспoЛиТoi в i i  кopлol lаx
3-Пеpед |772. У кpa, i l lськi  i  пo,rьськi  теpитopiа. l Iьнi  пpетеl l .
з iТ бу" lи настiльки t l iлкoвитo сyпере,tнi '  l I lo IIpиt l tиpення
Чеpс3 буль-яtкий пpaгмaтинtIий кoпlпpo; l t iс бy; lo t lе
гdoж.IIиBе.

Пoльсьl<i r lатpioти piзних Пo". l i .г! t .ItIих вiдтiнкiв пo
lt i ; lя,rи o;1ltу i  Тy )к l IPoГpаму вi , l r lовЛсII l{ ' I  Пo.;tьшti  в i

* Пoвepнеl l trя дo l lo lIсредl lЬoгo стal ly

Пoльськo.yкpаiнськi стoсyl|ки: тягаp iстopi i l{t

iстopинниx кopдoнaх. <<[lе звах<аЮЧи на свiй влaсний
лiнгвiстичний нaцioнaлi3м, пoльськi  демoкpати не Bи3нa-
вaли тoгo, щo плeкання oкpеNriш}tЬoi мoви гvtoх(е IIpи.
вeстl l  ЛитoBцiв, лaтвiйцiв i  pусинiв дo вистaвлеl{}Iя пoЛi.
тиЧних в^и[,roг, пpибЛи3l lo такoгo ) l(  хаpакTеpy, як i  iх
вЛaсI{i .> ,o oднa iз пoлiтичниx статей у кoнсеpBатиBl{oМy
пoлЬсЬкolvty емiгpauiйнoмy х(ypнaJl i  pадиJla ЛiдеpагYr
yкpaiнсЬкoгo pyхy напpикiншi l850' .х poкiв oбме>кити
свoi зyсиЛЛя Лише Лiвoбеpежнoю Укpaiнoю: <<Укpаiна
на цiй (пpавiй._ npuл|. nepекл.) стopoнi.Цнiпpa, зaвoйo.
вана i  3аxищенa пoЛЬсЬкoю 3бpo €Ю i  заселена нapoдoМ,

ствy, алe вiдrиoBЛялася вiдсTупити пoЛякaМ спipнiЛитoB.
ськo.бiлopусЬкo-укpаТнсЬкi зеМЛi. Hевдачa oбoх Пo-
встaнЬ спpиЧI, lниЛa втpaтy авТoнoМHoгo статyсy'-якиtr, l
paнiше кopистyва. l loся Kol lгpссoвe кopoлiвствo. Це oз.
наЧaЛo pI3ке пoгlpшeнHя сТанoвиЩa пoлЬсЬкoгo Hapoдy
в йoгo влaснiй батькiвщинi.  I  все )к таки, навiть пiсля
тoгo тpaГiЧнoгo дoсвiду, }IеpеaЛЬHa кoнцепцiя <<iстopиu.
l lих кopдo}l iв> надалi пеpеслiлyваЛa ПoЛЬсЬке Мис"1et lHя.

Деякi пoльськi  tIpoвi/tники poзyмiли, шo укpаiнui
с пoтенцiйними сoЮзнtlкaМи B бopoтьбi Пpoти шаpськoi
тиpанi i .  Kttязь Aдам Чаpтopийський, Гo'r .IoB3 кoнсеpBa-
тиBl loгo кpиЛa емiгpантiв l83l  p. ,  винoшув3^B piзнi  пpoек.
TИ дЛя 3дoбуття пiдтpишtки yкpаiнЦiв,, .  Пoвстаr lцi
l863 p.,  якi  бy,rи ЛЮдЬми деМoкратиЧних ПеpeкoнаHЬ'
BИ!,aЛн вiдoзвy - <<3oлoтy Гpaмoтy>>, якa oбiцяла вiд
iменi майбутнЬoi tIезалежнoi Пoльщi всiлякi  дoбрoдi.й ' .
CTBа <C €ЛЯlIсЬKoIt,ty . l lюдoвi Пoдiлля, Boлинi i  УкpаТни> 30.

Aле <<3oлoта Гpaмoтa> та пoдiбнi 3aк.Цики не зyстpi" ' lися
3 l lo3итиB}lим вiдгyкoм. Миxайлo,[I.pагoмaIroв пеpeкoH-
ЛиBo пoясниB ПриЧиtlи цЬoI.O: дЛя JvкpalнсЬкиx сеJ.Iян

сaМa на3ва <<ПoльЩa>> бyла симвoлoм кpiпauтва. A укpа.
i t lськi  iнтелектyaлiсти, якi  дyМaЛи пo,r iтичнимl. l  каТегo-
piяМи, мyсiли пиTаTи себе: Якщo пoдiли ПoЛЬсЬкo.
ЛитoвсЬкoi Pеч i  Пoспoлитoi бyлп €кToN{ I lесПpaBедJI и Bo-
стi ,  тo нoмy yкpаiнськi  пaтpioтй мали б бopoтися за
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вiднoвлeння даBHЬoгo poсiйсЬкo.пoЛЬськoгo кopдo+Iy'
якIrй oзнaчaв пoдiл УкpaТнн? <Якщo yкpaiнця-м пpФ'
ливaти кpoв' тo Лишe зa aвтoнo}llю всЬoгo lхllьoгo
наpoдy>,- писaB .I l .paгoмaнoв 3l.  Iншими сJIoвaми }lе
бyв мoх<ливий бyль.який пoльськo-yкpaТнський альянс,
пoки пoЛяки не бa>кали вiдмoвитися вiд кoнцепцi i
<iстopинних кopДoнiв>.

Bаpтo згадатPl дeякi пoзитивнi аcпекти пoлЬськo-
yкpaiнських в3aсмин y xIХ ст. Члени пoльськoi t l tеHшo.
стi нa Пpавoбepe>кнiй Укpаiнi чaстo мaЛи пoчyття тepи-
тopiaльнoгo патpioтизму: вoни любили свою yкpаiнеЬKy
бaтькiвщинy й наpoл. Мемyаpист Cтанiслaв Cтемпкoв.
ський вислoвив цю пoдвiйну вi .Цданiсть, твеpдячIl '  щo
<пoЛяк i yкpаТнешь )l(или> в нЬoмy саrvtoмy <в дoскoналiй
гаpмoнi i>. ", Мiсцевi пoльськi письlt 'е l{ниKи i  наyкoвцi
paдo пpацЮвaЛи над теIvtaми, дo яких tr,aвaЛн iм нaтxнeн-
ня yкpаiнський кpасвид, фoльклop та iстopiя' B пoльськiй
Лlтеpaтypl пpoцвlтaла^^ (<yкpаl l{сЬкa шкoЛа)) _ дoка3
симбioзy. oбox наpoдiв. o' .[I.еякi пorти пoлЬсЬкoгo-пoхoд.
x{eння пlшли нaвlтЬ даЛl l  пoчаЛи в)Itиватl{ yкpаlнськol
мoвI,t B свo-iй твopuoстi. 3a Шкoда, rr lo цей пoтенцiал пol lь.
ськo.yкpаl} lсЬкol спlвпpацl Hе t lpинlс ruIoдlB y пoлlтич}l l t{
сфеpi. Такa спiвпpаця }lапевt{o пpиспiшила б yкpaТнське
вiдpoдження i булa б тaкo>к кopисt{oю для дaлекoся)к-
l{иx пoльсьKих нацioнaльних iнтеpесiв. Iснye пoвчальний
пapаЛель}Iий пpиlиaл шведiв y Фiнляндi i .  Шведська
меншiсть зpoбилa виpiшaльний внесoк y poзBитoк нoвiт-
ньoi Фiнляндii. A, щo бyлo 6, як6н фiнськi шBeди в iм'я
<iстopиuних пpав> I{aMaгаЛися вiднoвити швeдськe
пaнyваl{}Iя над Фiнляндiсю, замiстЬ тoгo' щoб oб'сднати-
ся з кopiннoю фiнськoю бiльшiстю y спiльнiй oбopoнi
свoбoди ixньoТ батькiвщини. Пpавдoпoдiбнo не бyлo б
сьoгoднi сaмoстiйнoТ фiнляндi i '  a саIr,ta Швецiя стала б
сатeлiтoм Poсi i .  oднак шведи уникнyЛи цiс i  oсltoвнoi
пoлiтичнoi пoмилки' тoдi як пoляки i i  вчинили.

Heвaх<кo зpoзyмiти пpив'язанiсть пoлякiв дo тpaди.
цiй давньoi Peчi Пoспoлитoi, це >к бyла дoба величi
iхньoТ нацii. Пpoте ва)|(кo yникl{yти виснoвкy, щo тpи.
It/tаючися цyпкo анaxpoнiuнoi iдeoлoгi i '  пoЛяки заBдaли
шKoди i  сaмим сoбi,  i  yкpaiнuям.

Галичинa займас oсoбливе мiсце.в iстopiТ пoлЬськo-
yкpаiнськиx взасмoвiднoсиIl ХIХ ст. 35 Cпpaви, вiдвepтe
виявлеHtlя якllх пpидyшyвалo цаpсЬке сaмoдеp)кав.

Пolrьськo-yкpаiнськi стoсyнки: тягаp iстoрii

ствo' мoгли стaти яBtlими пiд кoнстиryuiйt{oю Bлaдoю
Aвстpo.УгopщиI{l{. Щo бiльше Гaлицький кopoнний кpaй
деякий нaс вiдoгpaвaв poЛЬ <П'смoнтy>, нацioнальнoгo
святилищa в х<иттi oбoх нapoдiв. Taким чIlнoll,t пoЛЬсЬкo.
yкpаiнськi взarминtl  в Галичинi мали вплl{B на вiднo.
сини мirк бiльшiстю пoлякiв i yкpаТнцiв, якi я<или в ме.
х<ax Poсiйськoi iмпepi i .

.[[o пеpшoi кoнфpoнтaui i  мiж пoлякaми тa yкpaiнuя.
ми в Гaличинi дiйшлo пiд час peвoлюui i  l848 p' "o Пoдi i
тoгo пepелot\{tloгo poкy вияB}rли нeсyмiснiсть пoлiтичниx
пpoгpаIvt oбoх сyспiльств. Бiльшiсть пoльськиx pеuникiв
вiдмoвлялася нaвiть вl{знат1{ iснyвaння yкpaiнськoi
(pyськoТ) нaцioнaльнoстi; вoни Bважaли пoявy yкpаiн-
цiв на пoлiтичнiй сЦенi штyнtlt{tl,l яBищeм, пopoдх(еI{иt|it
аItтl{пoлЬськими iнтpигами Aвстpii aбo Poсii. Пoляки
намагaЛися збepегти сднiсть Гaлияинй, якy вot{t{ Bва.
х(aли в oсlloвнorиy пoлЬсЬкoю тepитopl €ю' Щo }Iaлa пo.
веpl{yтисЬ y майбyтньotlly дo вiднoвленoi i самoстiйнoi
Пoльщi. Укpаiнui ж, iз свoгo бoкy, стoяли за пoдiл цiсi
пpoвiнцii вздoв)t( етнiчних гPаницЬ, зa вiддiлeння гoлoв.
нo yкpaiнськoi Cхiднoi Гaличини вiд пoльськoi 3ахiднoi
Галичини.

Як пoбiчний пpoдyкт австpo.yгopсЬкoгo кoмпpoмiсy
l867 p. пoлiтичний кoнтpoлЬ над нeпo.п.iлeнoю Гaличи.
нoю пepейшoв дo pyк пoлякiв, i Цьoмy станoвi peueй
сyд)кене бyлo пpoдoв)I(yватися 3 деякими змiнами а)к дo
yпaдкy Габсбypзькoi мoнаpхiТ. oбидвi гaлицькi нацio.
нальнoстi бyли пpиблизнo piвнi чисeдьнiстю, aле yпеpе-
дх<eнiсть aвстpiйськoi кoнститyцii на кopистЬ аpистo-
кpатii та пoltiтикa Biдня спpияли пoЛьськoмy еJlе.
ментoвi. Пoляки викopистoвyвaЛи свoю пaнiвнy пoзиuiю.для запеpeчyвaння piвнoпpавнoстi yкpаТншiв i  лля пepe-
шкoд)кення lх}lЬoMy гpol,rадсЬкolиy' гoспoдapсЬкoмy l
кyлЬтypнotvly po3виткoвi. Hапpиклад, кoнтpoльoваний
пoлякaми Ceйм нaвмисI{e занедбyвав yкpaiнськy пoчат.
кoвy oсвiтy. i  пepeшкoд)кyBав y poзбyлoвi yкpaiнських
сеpeднlx шкlл : пoлякам yдалoся y}lе}lo)клt,lвити ствopeн.
ня yкpаiltськoгo yнiвеpситетy, щo бyЛo oднoю з гoлoвI{l{x
вимoг yкpаТнuiв i  щo мaлo б тaкoж iстoтний Bплив
нa ситyацiю в poсiйськiй УкpаТнi. Пpавдa, впpoдoвх( де.
сятt{plЧ yкpаlнцl зyмlли зt lач}lo пoкpащити свo €  стaнoви-
ще в Гaличинi: вoни збyдyвали гyстy мepe)кy дoбpoвiль.
tll|х гoспoдаpськt{х' пoлiтичних та oсвiтнiх тoвapистB,

r48
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poзвинyли )l(ивyчy пpeсy l нeпеpIoдиЧнl видаHня тa
бyйнe iнтелeктyaлЬI{e життя i пoслiд.oвнo 3бiJ.IЬшyвали
свor пpеJlстaвн}tцтвo y вiдeнськoмy пaрламентi тa кpайo.
Borvty сеймi. Aлe цe все бyли дoсягtlеttня, здoбyтi y Bпep-
тiй бopoтьбi пpoти пoлЬсЬкoi aдмiнiстpацi i  Галиннни,
якa намaгaлaся на кo)кнoмy кpoui пpипiзнIoвaти yкpаiн.
ськi зyсилля абo зpoбити Тх загалoм д.aреIvtнимll.

Пoзa сфеpoю нацioЦaлЬнoi nолiтики yкpaiнui й пoля.
ки tlloгЛr{ пpt{ деяких нaгoдax 'спiвдiяти. Biд 70.х дo
90.их pp. ХIХ ст. yкpaiнui й пoляки лiвих пoглядiв частo
спiвпpаЦюв aЛИ B свo€Il,ly oпopi кoнсеpвативl{oN.ry естaб-
лiшмeнтoвi .пpoвiнuii -. .Ц.eякi пpoсвiненi члени пoльськoi
apи^с^тoкpaтii тaкoх< бaжaлп пpиtt{иpенI{я з yкpaiнuя-
ми "o. Ha зламi стopiч пoльськi й yкpaТнськi мoдеpнiстин.
нi письмeн}Iики po3вl,ll{yли близькi вза €мo3в'я3ки o,.
oбидвi нацioнaльнoстi Галичини )I(или y фiзиннiй близь-
кoстi i  бyли y великiй мipi пepeмiшанi: це велo дo Hе-
злiчeниx oсoбистих кoнтактiв i  чaстих мiulаних пo-
лpylкх<iв.

Пpoтe гoлoвнi пoлiтичнi пpoблеi lrи, якi дiлили oбидвa
сyспiльствal залишaлися неpoзв'язаниN{и. oдин iз тoгo-
чaснl lx пoЛьсЬких дoслiдникiв вiдзначав: <Pyсини пpаг.
t'yгЬ 3 yсiею енepгiею дo пoвнoгo poзвиткy як oкpемa'
пoвнiстю незaлeх(на нацiя. Boни хoнyть витiснити нас
iз тoгo пaнyючoгo стаl{oBищa, яке м}l зaймали дoтепep.
Boни xoнyть запoбiгти тoмy, щoб ми чaстинoю вищиx
opганiв нашoi сyспiльнoi opгaнiзаui i  t lе oпиpaлися Ha
нижчi opгaни ixньoi сyспiльнoТ opганiзацi i ,  щoб ttе кo-
pистaли вiд ниx i  не гaльмyвали itх poзвитoк...  Hашi
пepспeктнBи y Cxiлнiй Галичинi не с втiшними. .Ц.oля
англiйськoТ нaцi i  в Ipлaнлi i ,  нiмeцькoi y чесЬкиx кpaях
i, пpaвдoпoдiбнo, y бiльrш вiддаленoмy мaйбyтньoMУ, д.пя
нiмeць.кoi нauii y Bеpxнiй Ciлeзii €  дЕIlя }Iaс злитvl пpoгнo.
30lr,t, 00.

Щoб кoмпeнсyвати свoi вiднoснo слaбкi пoлiтичнi
впливи, yкpaiнськi пpoвiдники всe бiльшe пoкЛaдаЛися
нa масoвi дi i :  вибopнi кaмпaнi i ,  aгpapнi стpaйки, нapoД.
нi вiча тa деМ.oнстpаuiТ. 3 пoльськoгo бoкy зpiст впливiв
шoвiнiстичнoi нацioнaлЬнo-демoкpaтиннoi пapтi i  (ен-
лeui i) збiльшив Hепoстyпливiсть пoльськoгo сyспiльст.
ва в йoгo ставлeннi дo yкpaТнuiв. Haпpyження i  гoстpoта
пoЛЬсЬкo-yкpaiнськoгo кoнфлiктy зpoстаЛи з poкy в piк,
i yмoви в Гaличинi нaблуl>*<aлvtся дo стaнy пpихoванoi
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гpoмадянськoI вiйни. Koмпpoмiс вiд лютогo l9l4 p.
y спpaвi peфopмtt кpайoвoгo. стaтyтy Галичини тa
зaкoнy пpo вибopи дo Ceймy Чaсткoвo задoвoЛЬняB

тaцi i  з цаpсЬкoю iмпеpieю.
Peвoлюцiйнa д.oба, якa пpийшла слiдoм зa пepшoю

свiтoвoю вiйнoю, дoвeЛa д.o цiлкoвитoгo пеpетвopення

ськoi Poсi i  в 1920 p.
У l9 l7 p. Центpaльна Paдa _ pевoлЮцiйний пapлa-

мент Укpaiни - I{at{агалaся здoбyти дoвip'я i  пiдтpимкy
нацioнальних мeншoстeй, надaюЧи Тм щeдpy кyлЬтypнy

pe3epBoвaннil' I'ля пoлЬсЬкoгo 3а.стyпникa сeкpетаpя.
Пiсля пpoгoЛoшeння УкpaТнськoi Hapoлнoi Pеспyблiки
20 листoпaда l9l7 p. пoльський вiддiл Cекpетаpiaтy
мi>кнацioнаЛьt|их сr ipав стaв oкpeмим мiнiстepствoм,
яке мaлo кepyBaти [,tepeх(ею пoлЬсЬкиx шкiл тa кyЛьтyp.
l{их yстaнoB. Пoльський oЧевttд.ецЬ ствepдив' щo сTавЛell-
ня yкpаТнсьKoгo ypядy дo oсвiтнix тa кyлЬтypних пoтpеб
пoльськoi меншoстi бyлo т.аке (лoбpoзинливe), цo <кpа-
щoгo гoдi сoбi yявити> n,. ЧЛеtIl{ пoЛЬсЬKoi меншoстi
3aгaлoм стaвиЛися прихиЛЬнo дo нацioнaль}Ioгo вiдpo-
д)t(е}|ня Укpаiни i лo yкpаiнськoi деP}кaвнoстi. Пpoт9
сoцiальнe питaння Bиклl{кaлo тepтя. Pадикaльнa сoцi-
aЛЬHа пoлiтика l{ентpальнoi Pади збyлх<yвaла пoбoю-
вaння i  пpoтести з бoкy пoЛЬсЬких влaсницЬкиx елеivlеl l -
т iв.  Пoшиpе}lня aгpаpHиx завopyшеt|Ь Boсени l9 l7 p.
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Bд.apнлo пo пoлЬсЬких земЛевлaсникаx нa Пpавoбepеж.
нiй Укpaiнi. Тoмy лt{ltlе пoляки Лiвoi i сoriiалiстичнoi
opl €нтaцll' .мeншiсть y свo€ lt{y влaсI{oмy сyспiльствi,
aктнвtlo спiвпpаЦювaлИ 3 ypядoм [eнтpальнoi Pади.
Heзвaжаючи на ui тpyлнoйi, пoлiтикa. I{eнтpальнoТ
Paли y вiднoшеннi дo нaцioнaЛЬних меншoстей яBЛяс,
сoбoю пoзитивний епiзoд в iстopii пoлЬсЬкo-yкpаiнськиx
в3a €мин.
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нe бyв нaспpaвдi дpy-гI{м. 3asДякu вiднoснo вI{сoкoмy
piвнёвi нaцioЪальнoi свiдoмoстi i. гpoмадянськiй дисцип.
i iн i  свoгo насeленl lя мaлa Гaличи}Iа стaнoвилa в, тoй
час <ядpo> всiеi yкpаiнськoi t{ацii. Toмy збеpеж.e-кI|я
галицькЬi бази бyлo сonditio sinе quа non * самoстiйнoТ
Укpaiни, oсoбливЪ, якщo б кoнфpoнтauiя Укpа.iни з Po.
сiсЬ мaлa мaти бy.п.ь-якi пepспекT|1Bн нa yспiх. [нтepвек-
цiя Укpaiнськoi Галиuькoi Apмi i ,  якa бyлa непoдатли.
вa нa кoмyнiстиннy пiдpивнy poбoтy нa це}IтPaлЬнo-
схiднiй Укpаiнi t l loглa б найпpaвдoпoдiбнiше змiнитн
спiввiднoшення сил y вiйнi мiж Укpaiнoю i Paд.янсЬкoю

пеpемoгy: Чеpвoна аpмiя i  Бiла apмiя Денiкiна стaли
тиlvl,Чaсoм Hадтo сиЛьнl, ltvtи' Щo бiльшrе, ПoльЩa здoбyла

твеpдинЮ yкpаiнськoгo нацioнaлЬнoгo pyхy, i  тoмy Гaли-
чина нe мoгЛa надалi бyти пoлiтиЧнoю i стpатегiннoю
базoю в бopoтьбi УкpaТни прoти Ленiнa i  ,Ц.енiкiнa.

Cуттю дoтепepiшньoi apгумeнтaцiТ € T €, щo IIoлЬсЬкa
aгpеciя пpoти CxiднoТ Гaличнни oз}|ачалa для Укpaiни

* Heoбхiдна умoаa
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бi" ' tьtце, нiх< звичайнy Bтpатy oд. lt i € i  прoвiнцi i .  Haспpав-
дi  це oзначаЛo 3нищенl|я самих пiдвалин, Hа яких мoГЛа
бyти збyлoванa саrvtoстiйна yкpaiнськa деP)каBа в дoбi
пiсля пеpшoi свiтoвoТ вiйни. Cлiд пiдкpесЛити цей I\, lo-
Меtlт, тoМy Щo нaвiть сьoгoднi нeдooцiнюетЬся спpавж.
ньoi iстopиuнoi фyнкшi i  пoЛЬсЬкo-yкpaiнськoi в iйни
l9l8-1919 pp.

3веpнiмoся тeпеp дo тpетЬoГo паN,l 'ятHoгo епiзoлy
пoЛЬсЬкo-yкpаiнських взасмoвiднoсин пiд час peвoЛЮ-
цiйнoi бopoтьби. 22 квiтня l920 p. Пoльськa Респyблiкa
та УкpаТнська Hapoдна Pеспyблiка' гoЛoваМи яких бyли
тoлi Юзеф Пiлсyлський тa Cимoн Пeтлюpa, пiдписали
y Bаpшавi дoгoвjp пpo альяl{с, спpямoвaний пpoти
РадянськoТ PoсiТ .b.

Д,aльшнЙ хiд пoдiй _ загаЛЬнoвiдoмий. Пiсurя дpа.
матичнoi кампанiТ, пiд час якoТ спеpшy пoльськi  та
петлtopiвськi вiйська зaЙняли Kиiв, а дещo пiзнiше
Чеpвoнa аpмiя Bстyпила в пеpедмiстя Bapшави, i  п iсля
тoГo, як <<Чyдo tIад Biслoю>> Bpятyвалo пoЛЬсЬкy деpжа-
вy, Пoльща i Pадянськa Рoсiя дoсягЛи кoмпpoмiснoгo
ПoлаГoд)ке}IHя спpаBи: Ри3ьким дoгoBoporи l8 беpезня
l92l p. oбидвi деpжаBи пoдiлили Укpaiнy (a тaкoж
Бiлopyсiю). Пoльща втpи[,tалa Cхiднy Галиuину й Bo.
линь (oстання бу,тa pанiше вoлoдiнням Poсiйськoi iм.
пepi i) .  Бiльruiсть реlt lТи укpаiнських 3емеЛЬ' кoнститy-
йoваниx в УкpаТtrськy CouiaлiстиЧнy Респyблiкy, пo-
веpt lyлися пiд пaнyвання Мoскви.

Мoжна пoтiшатися дyьrкoЮ, lцo Пpинaймнi впpoД.oвж
кopoткoгo Чaсy B тепеpiLuньoмy стopiнui ПoЛяки й yкpаiн-
ui  бyли сoюзl lикаМи i  тoваpишaми Пo збpoi.  Aле тaкi
сенTиМеtITа,rьнi  мipкувaнIlя IIе_Звi . l ' IЬHЯЮTЬ вiд неoбxiд-
нoстi  кpитиЧнoгo ПoгЛядy на Bаpшaвський дoгoвip та
йoгo пoлiтичнi нaслiдки.

Пo,rьський емiгpaшiйний iстopик Kамiл,Ц.зеванкoв.
ський нeдавl lo 3aпpoпoнyваB таке BиПpaвдaнt lя пoлiтики
Пiлсyлськoгo y l920 p.: <Плaн ПiлсyлськoГo пoляГaB
y тotvly, шoб паpалiзувaти бiльшoвизм poзлpiбнeнням
йoгo теpитopiальнoТ бaзи, кoлуlLuньoi uаpськoi iмпеpiТ,
шляхoм пpяМoгo, бyквальнoгo зaстoсyвaння пpинЦипiв
сaN4oBизнaЧeння yсiх нaцioнальнoстей кoЛиLutlьoi Цаp-
ськoi iмпеpi i .  B iн ставив сoбi за метy poзlцеПити pа-
дяl{сЬKy poсiйськy експансiю y сaмoгvry заpoдкy, po3.
дiляючи i i  теpитopiаЛЬнy базy, кoмунiсти. lнy iмпepiю
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in stаtu nаsсеndi (y мoMeIIT заpoд)ксIIIIя.- npuJ|t.
nеpеKJl .|  ,  вЗ. i loB)к BеpтиKа"rIЬHиx абo ж наt( io l lаЛЬl{их
зв'яз l<iв. Таким luЛяxoМ Пiлсyлський l laдiявся стI]opиТи
tIoвltй бl , ' lаIIс сил у Схiдl l iй €вpol l i .> . ,

Cапtoo.tевt,tднolo вiдпoвiДl lo lJа l lс  BипpаBдаlII lя €  Tе'

щo ГIo" ' lьuta, якa IIpаI.tIуЛа пpи € l l IIати велttк i  етII i . l t to
I lе.пoльсьl<i теpитo1- l i i ,  l rе 6у",1д lraдiйнttм 3aхl lс l l III(oги
<< Пpя r\ loГo, буква;t ьttoгo 3aстoс}'в i t  I l  i I  я)> П Р и l{ l  ( l , t  t ly I l  Pа Bа
ltацiй нa сai!|oBиЗIIat le lI l lя.

П o,r iти ку П i 'rс y.п.с ькo гo x-а pa кr.еp .4ЗУ Ba J| a I tе rt еpсбop.
на внутpiLul lя суr lеpеutt iсть:3 oдI loгO бoку вirt  хoтiв
yтpиМати самoстiйнy УкpаТну, яка б с, ' tyх<l lЛа l lс l)сПol loЮ
ПpoТи PoсiТ'  а 3 дpуГoГo - св<-l i ;vt Заl]OIoBа}l[t ' l r t  Cхi j tнt l i
Гали.tиt lи 3HиIl lив l l lа I lси t lа y l<раittсЬкy саt\,Ioс1. i i i r I iсть.
Пpи.tиttolo uiс i  супсpе.t l loст i  був tpакт, шo Пi" ' lсy; iський
сaМ як IIo, ' Iяк iз сxi l l I lих oкpаiн бyв l loлiтиннltшt епiгсrrtoм

давньoТ Pечi Пoспo",Iитoi .  Cтoсoвl lс l  xBaЛеl loгo фе.rе1lа-
лiзму ПiлсyдсЬкoгo, йoгo спpaв>кIlс 3I laЧеtIIIя бу,ro тo.ttto
ol l iненo лoбpе пoiнфopмoв3lIИМ l lou'IЬCЬкиr\t )курIIа, ' I lсТ()} l
i  пo,.I iтич н и l,r кo!\1еI{Taтopoм Cта tt iс. l l  а вoм /tr la цкt.в lt.tсirt,
який саItt  бyв пiлсyлЧикoМ: < (ГI i"rсyлський) вipив, ttro
сусiлнi дo Пoльuri  кpаitt t-t ,  звi ,rьнеt l i  в iд Рoсi i  I .Io"rt , t t tсю'
легкo пiдпaдуть пiд пoльський вп; lив, i  щo пoлякtr y в i:-
l loвiдний час 3Мo)кyть пo"lort iзyваr 'и ix так сaг\4o, як tIo".IЬ-
сЬка l l lЛяхтa стapoi Pечi ПoсI loЛиl.o i  сПoj loнiзyвала Лит.
вy- i  Pyсь.. .  Пiлсyлський вipив, lцo наpoди, якi  yвi l iш" 'т l

у фелеpаrt iIo з IIагt{и, I . l lBI lдкo l l rретBopятЬся y ПoЛяKl i] .>> 
. '"

Altахpol l iннa тpaДttшiя Pечi ПoспoлитoТ' яка ви3IIаЧa.
JIа Bе, ' t l .{кoдеp)кавна пoзицiя Пo; lьщi та i i  r lанyt]аlI l l ' l
над Литвoю, Бiлopyсiею i  пoлoвинoю Укpаiни, стoяла
[ lа пеpешKoдl lUиpoкoгo l lpиrииpеltня й спiвпpаЦi мi>к
ПoЛякaМи тa Тхнiми безпoсepелt l iми схiднипl l l  сус i j lами.
П poгpа м а t loJ 'I  iT l l  t l  I l  и х I rpoтивн и кiв ГI iлсyлсьl<oгo, tt  a Цiсr.
l . l i t ,1Ьt lих де}loKратlI] ,  хoЧ 

'Iк 
l lеpеaJ. l iстиЧlIа i  нaBiTЬ Mo-

pа"IIЬt lo Bl ,II .p3Зl .Iи83 B дечorиy i t lшoму, Iиа. ' lа Пpинайiиtt i
ПеpеBа гy ПoсJ 'I  i i loBнoстi .  H а цio l t  ал ьн i  дсьtoкpати гIpoпoвi -

дyt]аJI и еTlI l  t l  t lo oдI lopl i l l lу IIO"TьсЬкy l lа цloнa.] l  Ь}ly деp)кa.
By, яKа iv la"rа бyти дoс'IГI lеIIa асимi". lяцiсю сЛoB' ' I l IсьKl , lх
менlпoстей i  вигrtаt,t l lям евpсТв: l l loдo yкpaiIIцiв, якиlл
на t l iott а, l  ьlt i  де ;r,tol<paти вiдпloв.l lяl; l  и в статусi на цi i ,  вoltи
бylrи за lIoлi , . r  УкpаТни мiх< Пo. l tьrцею i  Poi iею no..У тIo", lь-
ськiй пoл iти. l  н i  й п[. l  а t<r.и tt i  пpoгp а ги a tIа цlo lI  аЛЬl{ и х l tе i\ lo.
кpaТlB BЗяЛa всpх Hад гpal[ j l . lo3lI l tMи' аЛе гyNlalI l I l t t\ lи
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l92l pp., я склaв гoлoB}ly Bн}ty на пoлЬсЬкy стopoнy.
Aлe й yкpaiнцi спpllчl{нl{Лися дo ltевдaчi в дoсяГllеl{нi
пopoзyмiння' якe витptlvtaлo б ввпpoбyBа+I,ня жtlття.
Укpaiнui мaли' в oснoвнoмy, <pацiЮ} y спopi 3 пoлякамl|,
спt{pаючи сBoю тepитopiaЛьнy пpoгpaму нa EпriчHий
пpиtrцип' а не нa сyмнiвнi iстopиuнi пpeтeнзiТ. Beсь
напpям iстopиннoгo poзBl{ткy в I{ентpальнiй i Cxiднiй

мoжЛивoстей кoмпpoмiсy з Пoльшею, якi yкpaТнui пpo-
гaйнyвaли.

Taк, бyлo Пoвa)к}loю пoltilиЛкoЮ з бoкy yкpaiнськиx
де.llегaтiв пiд час миptlих пepегoвopiв y Бpестi Лнтoв-
ськoмy в сiчнi i  лютoмy l918 p. дoмaгатися вклюЧе}|Hя
Хoлмщини лo УкpaiнськoТ Hаpoлнoi Респyблiки. Ця
тepитopiя'  poзтarшoвaна нa зaхiд вiд Бyгy, бyлa насeленa
yкpаiнськoю етнiчнoю бiльшiстю, oд}lак паtlyBали там
пoльськi впЛиви. Bo.пoдiння Хoлмцlинoю нe мaлo ви-
piшальноi вaги дЛя yкpаiнськoi деpжaвнoстi, пpoте гo/ti
бyлo oнiкyвати' щo навiть пoмipкoванi пoляки пpи-
миpятЬся iз втpaтoю тepитopii, яка Bжe стo poкiв станo-
Bилa opганiннy Чaстинy Koнгpесoвoгo кopoлiвства.
Пoльськa гpoп,tадсЬкa дy}'кa oднoгoлoсl|o 3aсyдиЛa
Бpeстський лoгoвip (в якoмy Пoльщa нe бpала yнастi),
i  ця'спpaв? спpиЧинtlЛася дo зaгoстрeння noльсЬкo.
yкpaiнськoi вopoхtненi o..

Чеpез piк, 28 лютoгo l9l9 p. Мiсiя Aнтaнти, з фpaн.
цy3Ьким гeнepaлo[,r Беpтельмi нa чoлi, запpoпoнyвaла
пepемиp'я'  якe б l lpипI{нилo вiйнy мi lк пoляками i  yкpа.
iнцями в Гaли.Iинi. Укpai l lськi сили мaли вiдстyпIrти
нa лiнiю пеpемиp'я. B замi l t  3aхiднo.Укpаiнськa Hаpoл.
нa Pеспyблiкa мaлa бyти визнaнa Aнтантoю i oтpимaти
дoпon4oгy д.llя бopoтьби пpoти Paдянськoi Poсii. l.]i yмo-
ви пoтягaЛи зa сoбoю тя>ккi )кepтви .u.;lя Укpaiни: за-
лишeHня близькo тpeтини етнiчl lo yкpaiнськoi CхiднoТ
Гaлинини, BкЛючHo зi стoлицею Львoвoм; бiльшliсть цiс i
тepитopi i  бyла тoлi нaспpaвдLпiл yкpaТнськиtvt кoнтpo-
лем. Bсe )к тaки,3 yвlги на зaгалЬHy безнадiйнy ситyа.
цiю - д}lплoматl{ннy i стpaтегiннy iзo.'tяцiю Укpaiнн,
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вiйнy на двa фpoнти пpoтt{ Пoльщi i Pадянськoi Poсii
та нестaчy бoепpипасiв'- вiдкиI. leння пpoпoзиuiй Бep-
тельмi зaхiднoyкpaiнським УPядoм бyлo пoспiшttим,
якщo пpямo I{e сaмoгyбним, вЧIlнкotvl. Укpаiнський вiй-
ськoвий iстopик тaк кoментyвав ui пoдiТ: <Пoляки xoтiли
3aЛИЦJу|T|1 вeлиKy чaстиtly теpитopii Гaличини в yкpaiн-
сЬких pyкax як бaзy для oпepацiй Галицькoi Apмi i  на
Haллнiпpянськiй Укpa!нi. oскiлькl{ lIJанси на перeilroгy
Галицькoi Apмi i  (над Пoлhщею) бyли piвними нyлю... '
лoгiка iстoрii вимaгалa' шoб y'кpaiнсЬка стopo}ta пpи-
Йнялa yil,toвl{' 3aпpoпol{oванi пдiсiсю гeнеpaлa Беpтелeмi.
Biдкинення циx yмoв i  пoлищення poзв'язаl{ l{я цьoгo
кoнфлiкт!.. на <Kpoв i зaлiзo> вияBl,lлoся фатaльним,
бo <кpoв i залiзo> нe мoгли виpiшити^ питаtltlя iнакше,
як вol{o в дiйснoстi бyлo виpiшенe.> o,

Тpетя нaгoда пoльсЬкo.yкpаiнськoгo кoмпpoмiсy пo-
сталa нa пoчaтKy l92l p. Cxiднa Галичина бyла вх<е пiд
пoЛЬсЬкoю oкyпaцiсю вiд лiтa l9l9 p., але вoнa ще нe
бyла легалЬнo включeнa в Пoльськy Pеспyблiкy, oскiль-
ки деp)кави Aнтанти зaстеpегЛи зa сoбoю oстaтoЧHе
piшення щoдo майбyтHЬoгo стaтyсy uiеi тepитopii. Мiх<-
нapoдне стаtloвище Пoльщi бyлo нестiйкe з oглядy на
щe незакiнчeнy пoЛЬськo.pадянськy вiйнy i  кoнфлiкт
з Hiмeччинoю за Ciлeзiю i  Cxiлнy Пpyсiю. У тиx oбстaви-
t lах пoЛЬсЬкий ypял та €мнo 3веp}lyвся лo зaxiлнoyкpaТн.
ськoгo еK3илЬнoгo ypядy y Biднi,  з €вгенoм Петpyшeви-
ЧеM нa чoлi. Пoляки 3aпpoпot{yвaли Пeтpyшевиневi
шиpoкy aвтoнoмiю Cхiднoi Галичини B pai l{кax пoльськoТ
деp)t(ави за yмoвoю' Щo yкpаТнський пpoвiд пoгoдитЬся
нa тaке виpiшення спpaви i  пpипинить завдaвaти Kпoпo-
тiв Пoльщi на мiх<нapoднiй аpенi. Уpял Петpyшевича
зpазy вi ,п.кинув цЮ пpoпoзиuiю, ouiкyючи' Щo всесилЬl lа
Aнтанта вpештi пpимyситЬ Пoльшy в}lзнати. lpajo yкpа-
iнськoгo }Iapoдy нa пoB}ly сaмoстiйнiсть "". Такi не-
pеалiстиuнi нaдi i  нe мoгли бyти злiйсненi: l4 беpезня
l923 p. Pада пoслiв y Пapи>кi, дiючи вiд iменi деpх(aв
Aнтанти, пpисyд}.tла Пoльщi сyвеpенiтeт нaд Cхiднoю
Гaличинoю. Hевiд.oмo Чи Пoльщa 6улa б нaспpав-
дi викoнaлa oбiцянки дaнi Петpyшeви.lевi; з oгля-
дy на iстopиuний дoсвiд yкpаТнськi пiдoзpiння щoдo
пoлЬсЬких нaмipiв бyли, мoх<e, не цiлкoм безпiдстaвнi.
Aле слiд такo)к визнати' шo yкpаiнсЬка нeпoстyпЛи-
вiсть бyлa наpyЧ пoлЬсЬкиtvt шoвiнiстичниt\it еЛеN{eнтам'
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якi пpoтивI|Л|4cя, бyль.яким пoстyпкaг}r i пopoзyмiнню
з yкpalнцями.

Пopa зpoбити виснoвки. Iснyе вpажаюuий i тpивo>к.
ний паpaлелiзм мi>к пepeбiгoм пoльсЬкo.yкpаiнських
взаемoвiднoсин y ХVII_хvl lI  ст. i  в ХХ ст. Pизький
дoгoвip l92l p. нагадyвaв Aнлpyсiвськy yгoдy l667 p.'
oскiльки oбидва oзначaли пoлiл УкpaТни мi>к Poсiсю
i Пoльщею. Паpaлелi мoжна пpoдoвх(yвати. У ХVlII ст.
Пpавoбepех<нa УкpаТнa булa Dtли}loвl{Ivt кaменeм на шнТ
Pечi Пoспoлитoi. Цe самe тuo)t(нa ска3aти пpo Гaлининy
й Boлинь у 20-нх i 30.иx poках ХХ ст. oстaтoчний peзyлЬ-
тат бyв тaкo)к пoдiбний в oбox вl,tпадкаx: Пoльща, яка
впepтo вiдмoвлялa вiддaти зaxiлнoyкpaiнськi землi вiль.
нiй Укpaiнi ,  булa вкiнцi зMyшена пеpедати Тх Poсiйськiй
iмпepiТ абo PaдянсЬкoмy Coюзoвi; i  сама ПoльЩa пo-
тpaпиЛа пiд poсiйськe пaнyвaння. oтже нездiбнiсть
пoлякiв i  yкpaiнuiв t]o.пpиятеЛьсЬки poзB'язaти свoi
poзхoд)кення в)I(e лвiнi спpинt|Huлa знI{щeння Укpаiни
i Пoльщi i  мoстилa шляx poсiйськoi l{y тpiyмфoвi.

Я не спЙняюся нa iстopi i  пoЛЬсЬкo-yкpаiнських вза.
смoвiднoсин y мiх<вoсннiй дoбi. ,Ц.oсi нe 3'явиЛoся )t(oд.
}|oгo нayкoвoгo дoслiд)кення пoлiтики ,Il.pyгoi Peчi Пo-
спoлитoi пo вiднoшеннi дo i i  нeлoбpoвiльнo пpисднaних
yкpaiнських гpoмадян aбo пpo poзBитoк yкpаiнськoгo
сyспiльства y Пoльшi мiх< 1919 i  1939 pp. oo Пpoтe я не
мo)l(y втpиlt/tатися' щoб нe зацитyBaти вiдoмий вислiв
Тaлeйpанa: <I{e г ipше, нiх< злoчин, Ц €  -  лypiсть.> Я лy.
i{aю, щo цi слoва мoжyтЬ слy}I(ити як Moттo дo ще не
написанoТ iстopi i  пoЛЬсЬкo.yкpaТнських взасмин мiж
Pизьким дoгoBopoгt{ i кiнцем лpyгoi. свiтoвoi вiйни. Ця
тегvlа надтo Ba)кливa i бoлюнa, шoб збyти iТ бyль.ним;
слiд paдше заЛишити ТТ дoслiдlкенням майбyтнix iстopи-
кiв i  пoлiтoлoгiв.

Як я вх<е згaдyвaв, пepшим кpoкo}r y сxiлнiй експaн-
сi i  Пoльщi бyлo зaйняття Галицькoгo князiвства в
l340 p. Чepез тpи стopiння pевoлюцiя ХмельницЬкoгo
сталa сигнaлoм пoльсЬкoгo вiдстyпy з Укpaiни. I-[ей
вiлстyп бyв зaкiннeний пiсля ДaлЬшиx 300 poкiв, в poках
l939_l945. Taким чинoм oднa дoбa пoльськo-yкpаТн-
сЬкl lх в3а € t t , lи l{ '  якa тpивaлa 600 poкiв'  3акiнчилaся,
i стoiмo тепеp на пoчaтKy нoвoi дoби. l[o пpинeсе вoнa
oбoм наpoдам? Чи пoЛяки i  yкpаТнui бyлyть здiбнi нa-
вЧитися чoгoсЬ iз тpaгivнoгo дoсвiдy минyлoгo?
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oб'ективнi oбстaвини, як 3да€тЬся' спpr,tятЛивi пoль.
сЬкo-yкpаiI{сЬкoмy пopoзyмiнню пiд сyчаснy пopy. Tепе-
рiшяiй кoрдo}l мiх< Пoльськoю Hаpoднoю Pеспyблiкoю
тa УкpaiнсЬкoю РCP збiх<ний з етнiч}loю гpaницeю.
Hевеликi меншoстi, якi зaлишиЛися пo oбoх бoкax, не
явЛяють сoбoю вже пoвa)кнoi пoлiтиннoТ пpoблемш.
Bаpтo вiдмiтити, щo кopдol{ пiсля l945 p. близький _
з дeякими змiнами нa кop}Iсть Пoльщi - дo тoгo, який
iснyвав y сepеднЬoBiннi, пеpед l340 p. Hoвa гeoпoлiтичнa
pеopiентацiя Пoльщi на захiд i  пoвеpнення теpитopiй,
втpaчених пеpeд вiкaми на кopистЬ Hiмeччини, закiнчи.
ли, надiймoCЬ, щo I{aзaв)I(ди, тpaдицiйний пoльський нa.
стyп-нa Cxiд. Taким чинoм з}lикЛа гoЛoвнa пpичинa
давнiх кoнфлiктiв мiж пoльським i  yкpaiнським наpo-
дaп4и.

Coцioлoгiчнi i  культypнi змiни такoж вка3yютЬ шляx
дo кpаtцoгo Bзaсмнoгo пoЛЬсЬкo-yкpаТнськoгo зpoзyмiн.
ня. 3piст секyляpизмy, з oдHoгo бoкy, i пoшиpeння
eкyменiннoгo дyхy, 3 дpyгoгo' зIиеншилo вaжливiсть
pелiг iйнoгo бap'сpy мi>к пoляками i  yкpаТнцямl{. oднo.
часl{o oбидва сyспiльства стаЛ}t бiльш пoдiбними y свoiх
сoцiальниx стpyктypaх. Укpaiнa Beликoю мipoю зiндy-
стpiaлiзyвалaся i зypбaнiзyвaЛacЯ, i не слiд yкpaТнuiв
надалi вBa)кaти селяtlсЬкoю нацiсю. Пoляки, зi свoгo
бoку, пoзбyЛися чималo pис, пp}lтамaнниx шляхетськiй
тpaднuii. Oтх<e класoвi кoнфлiкти i peсeнтимeнти не
yскладttювaтимyтЬ надaлi вiднoсин мi>к oбoмa наpoда-
ми. Усyнення цt,tx пepeшкoд yмoжлliвить бiльш пpия3l{y
oшiнкy спiльних елементiв y. кyЛьтypнiй спaДщинi oбox
нapoдiв i  спpининитЬся дo бiльш iнтeнсивнoгo кyJlьтyp.
нoгo oбмiну в майбyтнoстi.

Щo нaйвaжливiшe, Пoльща i Укpaiнa il{аютЬ сЬoгoд.
нi,  та ймoвipнo матиt\4уть utе дoвгo y.мaйбyтнoстi,
oчевиднi i  невiдкла.ц.нi спiльнi пoлiтичнi iнтеpеси. Cи.
стeмaтичнa, далeкoся)кна спiвпpаЦя мiх< пoлякaми
i yкpаiнuями стBopюс надiю нa змiнy тепеpiшньoгo
спiввiднoшеI{ня сил y Cхiлнiй €вpoпi. Hе тyт мiсце нa
oбгoвopювання пpaктичниx детаЛей. 3aцiкaвлениx дo.
зBoЛю сoбi вiдiслатl-l дo пpoгpaгvtи, так блискyн.е^ сфop-
мyльoвaнoi пoкiйним Юлiушем МсpoшeвськиМ oo.

I ще oдна кiнцевa пеpeстopoГa. Як частo бyвaлo
в ll{инyлoмy, ПoльЩа е сьoгoднi 3нoвy y вiлнoснo (xoн
тiльки вiднoснс)) бiльш вигiднoмy станoвиЩi, l l i ;к УкpаТ-
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на' I Пoльща, i  УкpаТнa r пoнeвoленi iмпеpсьКoю сt{стe.
мoю Pадянськoi Poсii' аЛе статyс ПoльськoТ HаpoлнoТ
Pеспyблiки Bиpaзнo вищий, нiж стaтyс УкpaiнськoТ
PадянськoТ Coцiалiсти.tнoi Рeспyблiки. Як y uас вeЛикo.
гo мoнгoЛЬсЬкoгo наiз.п.y, сaме iснyвання yкpaiнсЬкoгo
наPoдy загpo)I(еtlе в CPCР, тoдi як Пoльщa, хoч кoнтpo.
лЬoвaна Мoсквoю i Тй пiдпopядкoвана, ще кopисryrться
зoвнiшнiми aтpибyтами сyвеpeнiтeтy-.i мaй>ке пoв}Ioтoю
нацioнaльнoгo )киття. lснyе. пoтенцiйна небe3пека, щo,
як i в t\,tинyЛoll,ty' Пoльщa мoх<е пiддaтися спoкyсi на.
ДУ)|<t1т|1 свoеi бiльшoi сили, вiднoвляючи теpитopiальнi
пpетeнзii на yкpaТнськi зeмлi, самe тoдi, кoли вся енepгiя
yкpаТнськoгo нapoдy бyлe пoтpiбнa Д,ля виpiшальнoгo
poзpаxyt{кy з Poсiсю. Hадiймoсь i мoлiмoсь, щo нiкoли
}le пoвтopяться дaвнi пort,tилки' зa якi B)l(е так дoPoгo
зaплaтилй i  yкpаiнський ltapoд, i  пoльський.

пP}l l t lTК l|:

.- 
l  Cyпepeнка ведеться l lавкoлo пеpвiснoгo стaтyсy <Пepемишля,

Чеpвeна та iпших гopoдiв> (лив.: Лiтoпис Pyський за Iпатським
спискoм / Пеpeкл. Л. Махнoвeць.- К.: .Ц.нiпpo' l989.- С.49,- npuл.
ped.|' пpнел.нaних Boлoдимиpoм Beпиким. Kopoткий oглял piiних
тoчoк зoрy пoльськихl укpаiнських та poсiйських iстopикiв див. y встy.
пi Ф. Cелiцькoгoдo йoгo пеpекладy пoльсЬкoю мoвoю <Пoвiстi мйнулйх
лiт> (Powiе6ё minionyсh lаt.- Wгoсlаw, Wагszаwа, Kгаk6w._
l968._ s. 92_96). oдне з найнoвiшиx тpактyваl{Ь uiеТ пpoблемн
зpoблене Я. Iсаевиuем y стaттi.<Теpитoрiя i населення <Чеpвенськиx
гpалiв> (x_x!l l  cт.), / / Укpаiнський iстopикo.геoгpaфiнний збip.
инк.- l97l ._ Bип. l . -  c.72_83.

стичl lих тa pелiгiйнo.кyльтyрних pис, якi пoстiйнo вiдpiзняли oбидва
ltаpoди. Oсoби i навiть цiлi сyспiльнi гPyпи мoгли пёpестyпати шей
баp'сp i aсимiлюватися 3 дpyгoю стopoнoю' але це нe yсyвалo сai{oгo
баp'сpа. Питання здiйснимoстi фелepативнoгo пoлiтичioio Poзв'язаt{.
ня €  зoвсlм |ншoю спpавoю.
- 

{ Kuсzyfrski s. rvl '  Stosunki polsko.гuskiе do sсhylku wieku ХlI.//
Studiа z dziеj6w Еuгopy wshdniej x_xvII w._ WЪrszаwа, l969.-
s. 30.
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o Rhodе G. Diе ostgrenze Polеns.- Kбlп.- Graz.- l959. Hа
жаль, вийшoв Лишe пеpшиfi тoм цiеi еpy,пoванoi poбoти, в якolt ly poз.
гляд^аютЬся пoдii включнo лo l40l p.

6 Toмаtцiвський C. Укpaiнська iстopiя._ Т. I '_ Cтapиннi i  сеpeлнi
вiки._ Львiв, l9 l9.-  с.  85- l l0., Pеlеfrski J. Inkoгpoгасja ukгаir iskiсh ziem dаwnej Ru6i do Koгony
w t569 гoku / / Pгzeglqd Histoгyсznу.- т. 65._ Nг. 2.- |g74._
s. 246-268.

E Hайнoвiulа мorroгpaфiя на цю 'тeмy: Sydoгcnko A. Тhе Kiеvаn
Aсаdemv in thе Sеveпteсnth Centudv._,ottаwа. I977. Пoльськi iнте.
лектyалiili впливtl. itа KиTвсвкy, AкЁлеkiio оyли дoслiдженi P' Лужним
(Luhу R. Pisагzе- kгggu Akаdemii Kijowsko.Мohylafrskiеj a I itегаtuга
polskа._ Krаk6w' l966).

l lpo yкpаiнське l(yЛьтypнe вiдPoджeнltя y кiнui ХVl _ пеpшiй
пoлoвинi ХVlI ст. див.: Гpушевський М. Kyльтуpнo.нашioнальний pyх
на Укpаiнi в ХVI_ХVll вiцi._ 2 вид._ Б. м. в..- l9l9 (лив. такoх(:
Жoвтeнь._ 1989._ lфNg l_4.- IIpul l . pеd.); Мedlin W. K. ' Pаtгi.
пel is C. G. Renаissаnсe inf luenсеs and RсI ig ious Refoгms in Russiа.-
Gсneve, l97l .

9 Cуnаrski  S. Sаrmаtyzm _ ideologiа i  sty l  zусiа // Polskа ХVlII
wiеku. Pаfrstwo-spolесzefrstwo-kultuга / Pod red. J.  Tаzbiга.- Waг-
szawa, 1974.- 5.269-295.

l0 Stагсzеwski Е. Widmа pгzеszloSсi ._ Wаrszаwa, Krаk6w._
l929._ s. l4_l6. Bаpтo вiлзнаЧитl i '  щo Е. Cтаpвевський в>кива €
теpr*riн <Укpаiна> згiднo зi стаpoпoльськoю тpалиЦiсю лиl l jе дЛя 03на.
чешltя Kиiвськoгo pегioнy. Ця тPадицiя пpoслi,Цкoвyсться тaкoж i y
<3oлoтiй гpaмoтi>, виданiй пo.'IЬсЬкимlt пoвстaIlцями l863 p.

l l  JаsiЬniса P. Rzeс2pospol ita obojgа Nагod6w._ Wагslаwa,
1967._ т. I .-  s.  2||-222 i  дaлi .12 Пpo внесoк l l lляхти y бyдiвництвo Укpаiнськoi кoзацькoТ дер.
жави див. збipкy наpисiв: Lipifrski W. Z dziеj6w Ukгаiny.- Kгаk6w,
Kiew._ l9 l2. (Укpaiнський пеpеклад. див.: Лиnинсьt<ий B. Tвopи._
T. 2.-- Участь шляхти у великoмy yкpaiнськoмy повстаtlнi пiд прo.
вoдoм гeтьмана Бoгдaна Хмельницькoio.- Фiладельфiя, Пeнсильва.
нiя' . l980.- Пpull . pеd.|

'" Hайкpаший аналiз пtrтання пpo пoлiтlt.tнy i сoцiаJlЬнy стpyктy.
рy УкpаТrrськoi кoзацькoi дepжaви мox<шa 3найти y пpаui: oкirrшe.
вич Л. Лекtt iТ з iстopiТ yкраiнсьltoгo пpaва. Пpавo дсpжавrrс: .П.oба
станoвoгo сyспiЛьства._ Мюнxен, l947.., ПеpеяславсЬка yгoда €  oдним з найдискусiйнitших питанЬ
в iстopl l .tнiй лiтepатypi. Цi iстopioгpaфiннi сyпеpeнки пpoанaлiзyвав
.[жotl Басаpаб y свoiй пpаui: Bаsагаb J. Pегеiаslаv l654: A FIistoгio.
grсpl iсаl  Study._ Еdmoпton, I982.

." Тpaгiнна лoля Юpiя Hrмиpинa, дopад]|ика гетЬмaна lваrla Bи.
гoвсЬкoгo i твopuя Гaдяцькoi yнi i , poзглянyта y книзi: Кot S. Geoгges
Niemiгyсz сt la Iuttе сontгe l ' intolёrаnсe au l7 s iес le.-  Hаgue' l960.

.o W6jсik Z' Тгakta|' Andгuszowski l667 roku i jego gсnеzа.-
Wагszаwа, l959.

l7 Vеrпаdsky G. Bohdаn, I lеtman of Ukгаinс._ Nеw Hаvеn,
1944.- P. 122.

|8 Peгdeпiа J. Stanowisko Rzeсzуpospol itеj szlасheсkiеj wobес
spгаwy Ukгаiny nа pгzelomie хVII-хVIII w._ Wгoсlaw, Wаrszawа,
Кгаk<iw' l963.

l9 Seгсzyk W. A. Kol iszсzуzna,_ Kгаk6w, 1968.

20 Tаpас lIIевченкo пpисвятнв цiй темi пoемy сГafiлaшaкиr (l84l).
Kpиваве наPoднe пoвстання l768 p. такoж бyлo джePeпo}| натхнеtlня
дJrя пoЛI,сЬких письменникiв poмантиннoi цlкoл1l, а сaме пoетiв Юлiy.
rдa Cлoвarlькoгo та Cевepина Гoщннськoгo i пнсьменника-poманiстa
}tiхала Чайкoвськoгo.

2| Jаblonowski H. Wеstrusslаnd zwisсhen Wilnа und JVloskаu:
Die poIit isсhе Stеl lund und diе pol it isсhеn Tсndеnzеn dег гussisсhеn.
Bеvсi lkегung dеs Gross _ f i irstеntums Litаuеn im l5 jh._ Lэiden'
196r.

22 Зaraлыпit Ьгляд пo,rьськo-yкpаiнськнх взa€миtl в ХIX ст. див.:
llемкoвич.lloбpянськнй М' Укpaiнo.пo.llьськi стoсуllкt{ y ХIХ стopi.t-
ui.- Мюнхен, l969; a такoж вiдпoвiднi poзl iли y книзi: Wаndyсz P. S.
Тhе lаnds of Pагtit ioned Polаnd, l795-l9I8._ Sеаttte' London, l974.

23 Aналiз сoцiальнoi стPyKтypи пoлЬсЬкoгo сyспiльствa ХlХ ст.
лив.: Lеpkowski T. Polskа. Nагodziny nowoсzesnеgo nагodu._ Wаr.
szаwа' 1967; yкpaiнськoгo суспiльства ХIХ ст.: Гoлoбyшький B. o.
Екoнoмiчнa iстopiя Укpаiнськoi PCP.- Кнiв' 1970 (poзлiли 7_l0).

z{ I-[e твеpДженtlя вимага €  деяких yтoчненЬ. У лiвобеpежнiй
Чеpнiгiвськif, i  Пoлтавськiй гyбеprl iях, a такoх( y Xаpкiвськiй (на тaк
званiй Cлoбoя<анщинi) мiсцевa землевлaсницькa шляхта склaдалaся
з нащадкiв давньoT кoзацькoi стаpшини. Heзва>каючи на свo €  пPи.
стoсyвaння дo Poсiйськoi iмпepськoi системи., члени цiеi су-спiльнoi
веPстви вtдlгPавали важЛивy poль t|а Pаt|нlх етaпах yкpalнсЬкoгo
нацloнaльнoгo вIдpoджeння.

2s Cеляни пoльськoгo пoхoджeння' якi пеpеймали yкpaiнськy
мoву i зви.lаi, здебiльшoгo збеpiгали вipнiсть pимo.катoлtlцькolry
oбpядoвi. Чеpез ше ix називали латинникaIи}l (тoбтo oсo6ами лaтин-
ськoгo oбpялy). Kiлькiсть латинникiв, якi пpoживали нa yкpаiнськif i
етнiчнiй теpитopii y кopдoнax Пoльщi l939 p. ' oцiнювалася блнзькo
700 000 чoлoвiк. .I].ив.: Енциклoпeдiя yкpаTнoзнавства.- Пapиж.
Hью.Иopк._ T. 2._ С. |259' 2226.

26 Bioсk P. Thе Pol it iсаl Pгogгаmmе of thе Pol ish Soсiаl Dеmoсга.
t iс Soсiety // Nаtionаl ism аnd Populism in Pагtit ioпеd Polаnd._
Loпdon, l973._ P. 63.2' Wiаdomo6сi Polskiе (Паpиж)._ l858._ Nг' 30. Цитoванo за
Фpaнкo t. Шевчeшкo геpo€м 

- 
пoлЬськoi pевoлюцitlнoi лeгeндп'f /

Житe i  слoвo.- 1894._ т. l ._ с.  38l .
,. Пpo пoвстaнrrя l830_3l pp. на УкpаТlt i  днв.: Wгontowski F.

Powstаniе nа Wolyniu, Podolu i  Ukгаiniе w г.  l83l .-  Lеipz ig '  l875;
пpo пoвстанl{я l863 p. на УкpаТнi див.: Rаwifа.Gаwroriski F. RЪk l863
nа Rusi - 2 t._ Lw6w, 1902-lФ3; а такoж: Мapахoв Г. H. Пoльскoe
вoсст.ание l863 г. на Пpавoбеpeжнoй Укpаинe.- Киев, l967..

, ,  Handеlsmаn М' Ukгаifrska pol i tуkа ks. Adamа Czагtoгyskiеgo
przеd woina Kгymska._ Wагszаwа, 1937.. з0 Tе;(сf .3йoтoi.гpамoти) пеpедpyкoванo B кн.: Pamigtпik Kijow-
ski.- London. 1963.- т. 2._ s. 32.

. .' ,Il.pагoма,toв М. Истopичeская Пoльшa и веJltiкoрyсская дeмo-
кPатия //Colpaнпe Пo:1t|тl{Ч €CКHХ сoчинений М. П. .I l .pагoманoва:
B 2 т' / Пoл pел. Б. A. Kистякoвскoгo.- Пapиж, l905-l906._ т. l .-
с. 58.

32 Stempowski S. Pаmigtnik i  ( ls70- l9 l4)._ Wгoсlаw, l953'-
s. 342.

33 Haйнoвiшi дoслiдх<ення пpo пoлЬськo-yкpаТнськi лiтеpатypнi
в3а€ми}|]t i пpo <yкpаit|сЬкy шкoлy) в пoльськiй лiтеpaтypi лив.:

i
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Ukгаiniаns in Gal iс iа undеr Austг ian RuIе // Еssаys on
niаn Historv._ Еdmonton' I987._ P. 315_352.

36 Кozik J. Мigdzу геаkсj4 а геwoluсj4. Studiа z dziej6w ukгаift.
skiеgo гuсhu пагodowсdo w Gаliсj i  w |аtaсh l848-l849._ Wагszawа,
Кгаk6w' l97б.

37 Hornowа Е. Ukгaif iski ob6z postgpowy i jеgo wsp6lprаса z
polsk4 lеwiс4 spotgсznа w Gа|iсj i  l876_l895.- Wгoсlаw, Waгszаwа,
Кгak6w, 1968

Пoльськo.yкpаiнськi стoсyнки: тягаp iстopii

I

I

t

;

Гopбан o. Укpаiнськo.пo,'lьськi вза€минll в лiтеpатypi // Укpaiнcькнill
самoстiйник._ fr lюнхен._ l959._ N,Nb l9' 20i Hеггmапп H._ G. Stu-
diеn ubеr dаs Кosаkеnthеmа in polnisсhе Liteгаtuг vom l7. Jаhrhundегt
bis zu Vеrtrеtегn dеr <Ukrainisсhe Sсhule> (Ph' D. diss, Johаnn
Wolfgаng Goеthе-Univеrsitnt).- Fгankfurt аm IЦаin, l969;

Кoзак C. ,Ц,жерe.rа сyкpаiнськoi luкoлl,l' в пoltьськiй лiтeparypi |/
Haша кyльтypа (дoдатoк дo <HаtIloгo сJtoва>.- Bapшава)._ l970._
Nc 4' 5; йoгo х<. Tвopнiсть пoлЬських письменникiв <Укpаiнсъкoi
шкoJlt{) // Hawa кyЛьтypa.- Ns 6' 7;- Kиpпiв P. Ф. Укpаiнський
фoлчхлop y пoльськiй лiтеpатypi.- КнТв; l97l.ф*' зT,яP' J ::::.-.^11:". Див. антoлoгiю yкpaiнськoТ тeми y пoJlЬсЬких письменникiв
ХlХ ст.: Укpаiнськoю м)rзoю l lатxненнi / Пiл Peд. Кирчiва P. Ф. i Гнa.
тюкa М. П..-  Kиiв, l97l ..u Пpo пoлЬсЬкo-yкpаiнськi взаемoвiднoсини y Галичннi див.:
Wаndyсz Р. S. Тhe Polеs iп the Hаbsbuгg Мonагсhy // Nаtionаlbui l .wаndyсz Р. s. lhe Рolеs lп the ttаbsDuгg /цonагсny// NаtlonаlDull .
ding and thе Pol it iсs of Nаtionаl ism / Еd. 

^. 
S. Магkowits and F. Е. Sy.ding and thе Politiсs of Nаtionаlism / Еd. 

^. 
S. Магkowits and F. Е. Sy.

sщ.- Cапbridgе, Маss., l982.- P. 68-93; Weгеszyсki H. Thе Polеs
аs Intеrsгаtind апd Disintегsгаtind Fасtor // Austгian Histoгv
sщ.- Cапbridgе, Маss., l982.- P. 68-93; Weгеszyсki H. Thе Polеs
аs Intеrgгаtind апd Disinteгgгаtind Fасtor // Austгian Histoгy
Yеагbook - v.  3.- P|.2._ |963._ P 287_3l3 '  RudnvtskY I.  L.  Тhe
аs lnlеrgгаlln0 апd U|s|nlегgгаt|nd гасtor // Austгlan гrlsroгy
Yеагbook - v.  3.- P|.2._ |963._ P 287_3l3 '  Rudnytsky I.  L.  Тhe
Ukгаiniаns in Gal iс iа undеr Austг ian RuIе // ЕssаYs on Мodегn Ukгаi-

{в Масkiewiсz S. (Cаt) Histoгiа Polski od l l  l istoradа 19l8 дo 17
wгzeSnia 1939 г._ London, l94l.- s. 106..' Пpo теpитopiальнy пpoгpамy пoJlЬськtlх нацioнал-дeмoкpатiв
y l9l8-l920 рp. див.: PoЬ6g-Маlinowski W. Najпowszа histoгiа
pol ityсznа Polski, l864_l949._ Loпdon; 1956.- т. 2._ Pt. l ._
s. 50-56.

час нiмeцькoi та австpo.yгopськoi oкyпаuii Укpаiни у l9l8 p., бyли
пCprдpyкoвaнi y книзi пtд pелакrдiею Т. Гopннкейuа Егeignissе in dеп
Ukraiпe l9 l4-t922.- Рhi|аdе|phiа '  l967._ вd. 2._ s.  229_3l l .

видатний yкpаiнський uepкoвннй i гpoма.Цськнй лiяu, бyв пoсеpедt{и.
кoм,--якиfi пеPедав Петpyшевинeвi пoльськi пpoпoзиuii .on l(opmкиfi ofляд цьoгo питаl|liя лив. y poзлiлi с3ахiдна УкpаТна
пiд'Пoльщею>' пеpа C. Bитвицькoгo та C. Баpана y кн.: Ukrаiпе:
A Conсise Еnсyсlopаеdiа._ In 2 vo|.- Тoгonto.* Vol. l ._ P. 833_
85o. Багaтими на пoтpiбнy iнфopмаuiю €  спoгaди l. Kелpина. Життя.
пoдii .люди. Cпoминн i кoментаpi._ Hью-Иopк, l976. l lнв. такoж двi
найнoвiшi пoльськi пpаui,. в якиx p-oзглядаеться вiдпoвiднo сoцiальна
i пoлiтнчна стpyктyрa мiжвoеннoi Пoльщi й oсoблива yвагa пpн.

ПoОаeтьcя 3a вu0а'|'|я,|: Poland and Ukraine: Pasl
and Present. /Еd. P. t' Potichnui,_Еdmonton
Toronto, I980._ P. 3-3l: Rudnцtskg _ L. I, Еssсys
on lу7odеrn Uhrainiаn Hislorц'_ Еdmonton, 1987.
P. 49-76.
3a ocнaву a'сpaiнcblсoеo TеKсT7 в3яTo nepeълad
( g c кo poae ннi ) g кp ai нс ь кoю'1o вo|o, ong б /|iкoв aнuй
g ?tсуpн.aлi <Bidнoвa> (Мюнхeн)._ 1985._ Ч. 3._
с. 20_44.
P-e0 aктo p noв нoeo nе p e клad у g кpai нc ь кoю t,|oвo'o
Я. Гpuцuк.

t!p
1

3E l|ю тouкy зopy кpаснoмoвнo бyлo вiдбнтo у анoнiмнoмy пaм.
г i  Кwеstyа гuskа._ Lw6w, l87l . .II 'ив. такoж: Kiепiеwiсz S. Adаm
-- l lю тoчкy зopy кpаснoмoвнo oyлo вlдoнтo y aнoнll

флeтi  Кwеstyа гuskа._ Lw6w, l87l . .II 'ив. такoж: Kiепiеwiфлeтi Кwеstyа гuskа._ Lw6w, l87l . .II 'ив. такoж: Kiепiеwiсz S. Adаm
Sаpie^hа (l828_ltЮ3)..- Lw6w, l939._ Poздiл 9.

39 [ив.: Wегwеs H. Таm, gdZie lkwy sгеbгnе fаlе plyn4. Z dziеi lw
uпk6c/ l i terасkiсh polsko.ukгаinskiсh w ХlХ i ХХ wiеku._ Wаг.stosuпk6c/ l iterасkiсh polsko.ukгаinskiсh w хlx i хх wiеku._ Wаг.

szаwa' 1972._ Poздiл 5; Wi6niеwskа Е. Wаsyl Stеfаnyk w Sгodowisku
litеrасkim К rа kowа w Iаtасh l892- l90o / | Z dziеii>w stosunk6w litеrа.l itеrасkim Krаkowа w Iataсh l892-l90o //Zdziеji>w stosunk6w litеrа.
сkiсh polsko.ukгаiflskiсh / Pod гed' Kozakа S. iJаk6bса М._ Wгoсlаw,
Wаrszаwа, Krаk6w. Gdаfrsk' l974.

.0 'Buiak F. Gаl iсуа.- Lw6w, l908.- т.  l ._ s '  93_94.

. l  JаБlofrski  н. PЬlskа аutonomiа nагodowа nа Ukгаinie t9l7_
l9l8.- Wаrszаrva'  l948..2 lb id - s.  58.

a3 Лoзинський М. Галичина в pp. 19l8_1920.- Biдень, 1922
(пеpелpyк Hью.Иopк, l970); Kutsсhаbsky W. Diе Westukгаinе im
Kаmpfе mit Polеn und dеm Bolsсhеwismus in dеn Jаhгen I9l8_l923._
Beг|in, l934; Dегugа A. Pol itykа wsсhodniа Polski wobес ziеm Litwy,
Bia lorusi  i  Ukrаiпy ( l9 l8_l9l9).-  Wаrszаwа.- l969.

{{ Boсhеfiski A. ivl igdzу Niеmсаmi a Rosjа,_ Wагszawa' l937._
s. 83.{! Шанкoвський Л. УкpаТпська Галицька Apмiя._ Biннiпег, l97.l.

. . .Див. дискyсiю пpo пoльськo.укpаТнськy yгoлy l920 p.: Dziеwа.
novcski  М. K. Jozеf PiIsudski:  A Еuгopеаn Fedегаl ist ,  l9 l8_l922'_
Stаnfoгd, l969 (poзлiли l2-I5) iспoгади l .  Мазепи: <Укpaiна в oгнi
iбypi pевoлюцii. l9l7-l920>._ Б. м. в. '  l950. l . Мазепa бyв гoлoвoю
ypял'у УкpаiнськoТ HаpoлнoТ Peспyблiки y пеpшi мiсяui l920 p.

.. Dziеwаnowski М. K. op. сit._ s. 35l.
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Boлduпup IIOKPIIИ
сЬoгoдHl' BчoPA, 3ABтPA

пoлякlB TA yкPAI}lцlB

Tpиваюнi пol|ад дoсять. вiкiв пollЬськo-yкpaiнськi
кoнтaкти t{алеI(aть дo яайбiлЬlll дpaматичtll{x в iстopii
мiх<слoв'янсЬкllх' a нaвiть мiх<нapoлниx стoсyнкiв, a
oтх<е i в дoслiдх<енняx yсе сyпеpeчлиBo' aлe й вiдвepтo.

Bидатниfi пpедстaвник пoЛЬсЬкoТ наyки та кyЛЬтypl{
Маp'7н 3дзехoЬський oдин зi свЬТх yкpiТнiстинних iётЪ.
pикo-пyблiцистичних наpисiв, нaписаний п'ятдесят poкiв
тollty' poзпoчaв твep.цх(еtlt{ям: <B свiдoмoстi не oдHoгo
пoЛякa yкpaiнiзм oзнaчae ляxiв plзaтш' € сиtloнiмoм
гaйдамаччнни>.. Haтoмiсть в oднiй зi свoiх стaтей з yкpa-
iнськoгo питaння' якy ueй же автop oпyблiкyвaв за
кiлькa мiсяцiв .Ц.o смepтi, тoбтo y l938 poЦi, вiн писaв:
<.Ц.вoтих<нeвик <Biuletyn Polsko _ Ukгainski> вистyпив
y кiнui г{инyлoгo poкy ( l937) з aнкeтoю пpo тe' як poзв'я.
зати пoлЬськo.yкp.аТнськy пpoблeмy.... аtlкетa вимагae

. Ilo3итt{вl{ol вtдпoвlдl _ яKщo }lе Bиplше}Il{я питaння' тo
пpинaймнi нaкpeсЛeння lIIЛяхy, ни шляхiв, якi дo цьoгo
ведyть. У дaнoмy випaдкy шe piн бiльш нiх< склaдна.

<Hei l{a € , -  пишe oдин з найгpyнтoвнiших знaвцiв
питaння, п. Cтaнiслав Лoсь,_ peцептy нeгaйнoгo oздo.
poвлeння ситyaЦiТ.> Heмae йoгo мiх< iншим чepез тe,-
пoясHюBaв Мap'ян 3дзсxoвський,_ щo ми нiнoгo пpo
Укpаiнy Ilе знa€мo i знати не хoчемo. Якaсь Aвстpaлiя
бiльше нaс цiкaвить, анi)к нaйблих<чi дo нас пoбpaтими,
сyсiди i спiвгpoмaдяни). <3aнeдбaнiсть пoЛЬсЬкoi yкpai.
}tiстиItи,- читa€мo в oдн^iй з вiдпoвiдeй нa aнкeтy,_ ма€
пpoгpaмний xapактep.> 2

Cьoгoднi <yкpaiнiзм>, як i п'ятдесят poкiв тoмy, ,п"llя
багaтьox пoлякiв нaдалi oзнaчас <ляxiв piзaти> i зви.
чайнo асoцiюсться з дiяльнiстю УПA _ Укpaiнськoi
Пoвстанськoi ApмiТ. Biдoмoстi пpo УкpaТнy звoдятЬся
y нaшoп{y кpaТ найнaстiше дo твepд)кeння, щo знaчнa
чaсти}lа yкpаТнськoгo насеЛe}Iня пoстaBиЛa нa нiмеЦькy
кapтy, а жеpтBoю цiс i  спiвпpaцi впaли тисячi пoлякiв.
Tакi пepeкo}tаltня змiцнювaлa y пoBo€ннoгo пoкoлiння

Cьoгoднi, вчopa, эавтpa пшtякiв та щpаiншiв

пoлякiв мi>к iншим i книгa Янa Геpхаp.Ц.a <3агpави y Бес-
кидaх>. Як пише Я. Bpoна: <Багатo тypистiв, пеpебy.
ваючи в Бескидax, дивиться llа цю пoдopoж кpiзь
пpизмy <3агpaв y Бескилaх> Я. Геpхаpдa - найпoпy.
ляpнiшoi ( l l видань) пoвiстi, щo висвiтлюс цeй пеpioд
iстopii. 3a ii мoтивa}tи зIlятo тaкoх( фiльм <Cepжaнт
Kалень> (сueнаpiй i .  pежисypa € .  Ч. Петельський, piк
вl ,Iпyскy l96l  ) .)  J

Пpo oбставиltt{ тиpa)кyвaння цiсi книги я дoситЬ де.
талЬHo писaB нa стopiнкаx <Tигoднiкa Пoвшех}toгo>
(l98l._ N9 46_47). Лише хouy пiлкpeсJlити, щo Bза €м.
}|o висЛoвЛюванi кpиBди нi дo чoгo нe пpивoдять. Цiна
KoнсеPва цi i да вн ix, poзII aл ЮBаtIня I{eда вtliх i нeвpeгyл ю-
ван}Iя щopа3y вl{tlикаючиx пpетензiй, a нaвiт.ь вopoжoстi
мi>к пoлякaми та yкpaiнuями, €  заI{aдтo висoка аби
пpoдoвх(yBати цe й нaдалi, a пеpеpвaти цей дестpyкт}rв.
ний пpoЦес змo)кyтЬ лишe poздyl,rи нaд гeнезoю пoль-
ськo.yкpаiнсЬких кoнфлiктiв, пopяд зi  спpoбoю лoкaлi.
зацi i  дpaм, якi нa пpoтязi вiд сepедини ХlV ст'  спaлaхy.
ваЛ}l в ланцюгy пpичt,It| i наслiдкiв, акцiй i peaкuifi.
Пoстiйне нaгадyваtlttя лишe пpo нaслiдки кoнфлiктiв
y вiлpивi вiд цiлoгo pядy пpичин, кoтpi дo }Iих дoпpoвa.
ДI1лlи, a тaкo)к нeiстopинний спoсiб apгyмeнтацii, пpи.
3вoдятЬ дo виникl{еI{t{я тенденцiйнoгo й oднoбoкoгo oб.
pазy yкpaТнця. Мoжливo цeй стеpeoтип нe бyв би таким
х(ивyчиM, кoли б шиpшi кoлa пoлЬськoi гpoмaдськoстi
дiзнaлися б пpo пpинини пoльсЬкo.yкpaiнських кoнфлiк.
тiв y пiеlIявoснний пеpioд, oднoчaснo пoзнaйoмившись
iз маpтиpoлoгotl{ yкpаiнськoгo нapoдy часiв Il свiтoвoi
вiйни, i йoгo бopoтьбoю пpoти гiтлеpiвськиx зaгapбникiв.

3a статистичtlими дaниIvlи' oпyблiкoваtlиt{и нeщo.
даBнo на Укpaiнi,  в oстаHtl iй вiйнi зaгиHyлo фlнзькo
6,4 млн yкpаiнцiв (мiх< ними l ,3 млн _ на фpoнтi) пpи
загaлЬ}Iиx втpатах сPсP пoнад 20 млн oсiб (в тoмy
числi 13 млн вoякiв). Це oзначa € '  щo левoвy чaсткy
втpaт цивiльнoгo }lаселення сPсP пoнeс.llа Укpаiнa,
а пpи загальнiй чaстцi yкpаiнuiв y Pадянськiй ApмiТ
бл. 20 Yo, вoнуl стаl{oвилl.t кoлo l0 Yo уcix пoлеглих на
фpoнтi. Kpiм тoгo, в paмкaх мaсoвих дeпopтaцifi на
poбoтy дo Hiмеччини виBeзенo пoнaд 2 млll. oсiб з Ук.
paТни. A матepiaльнi втpaти Укpаiни cтaнoвлять 42 /o
втpат сPсP. Бyлo знищeнo чисJIeннi бiблioтечнi кoлек-
цii (бл. 50 млн тoмiв), мyзei, нayкoвi iнститyти,

l

I
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цepкoвне тa мoнaстиpськe майнo, дeсятки теaтpiB, кiнo.

застoсoByвала тактикy (спaЛенoi зeмлi>. [J.ю тaктикy
чеpФ деякий .час взяла на oзбpoсння вiдстyпаюча нi.
мецЬкa apr,r lя '

^ Bидaтннй yкpaiнський письмеl{}lик та кiнopех<псеp
o. .Ц.oвх<eнкo y свo€мy щoдеtlникy пi,ц датoю l6.l2.l943 d.
зaписaB: <Укpaiна пopyйновaна як нi oднa кpaТнa
в.свiт i .  Пopyйнoванi й пoгpабoванi.всi-мiста. У нас нeма
нi шкiл, нi iнс.титyтiв, нi мyзеiв, нi бiблioтeк. 3агинyли
l{аl ' l l  lстopиЧнl аpxlви' зaги}ryлo l l lаЛяpствo, скyльптypа'
аpхiтeктypа. Пopyйнoванo всi мoсти, шляхи, poзopl,lла
вiйна наpoдне гoспoдapствo, пotlищила людeй, пoбила,
пoвiшала, po3iгнаЛа в нeвoлю. У нaс }Ieма мaйх<е
вчениx' oбMалЬ митuiв. (. . .) I кoли я чyЮ oбвинyва.
чeння <Укpaiни в oгнi> (пoвiсть нaписанa 1943 p. i
гoстPo poзкpитикoBaI{а сaп{им Cталiним, дpyкolvt впеpшe
3'явилась y скopoчеl{iй веpсi i  в l966 P. y Kисвi y п'яти-
тoмнl|кy <Tвopiв> o. ,(oв>кенкa'_ B. M.) в нацioна.
лl3l!ll, як х(e гipкo, як тoсKнo мeнi poбитЬся нa дyшli.
Бoжe мiй, дoки ти бyлеш бoятися мене? Aдх<е я майх<e
с}repтeлЬIro хвopий, y меtIе пoлaшtaнo всi сyстави, 3 lt{енe
дaвнo в)I(e витeклa тpoхи нe Bся кpoв. Чoгo х< ти? Я вже
не стoю нa нoгаx' я гpaмoтy зaбyв, я нiмiю, a ти й щe
бoТшся меHe!> a

Hа х<aль кoнкpeтних даниx, tцo poзпoвiдали б пpo
)t(еpтBt{ i вклад yкpaiнськoгo наpoдy в пepeil{oгy нaд
гiтлepизмoм (oкpiм oкpeмиx пiдpaхyнкiв, якi спopaдиннo
тpапЛяютЬся y t{аyкoвих poзвiдкaх), не зyстpiнeш y )кoд-
нoмy п iдpyч н икy. iстopi i -л.гl я неп^o.Bнoi, сеpелн ьoТ ч и -9ц.щot шкoли, нaвiть в <3aгальнiй eнциклoпeдi i> пHB.
3атe y пiдpyчникаx iстopi i  для tшкiл yсiх piвнiв Умiщена
iнфopмаuiя пpo дiяльнiсть <yкpаiнсЬких банд УПA>,
i це сдиний кoI{текст' y якoмy пoвoсннi пoкoлiння ви.
пyскникiв нeпoвIlиx' сеpeднiх, а неpiдкo i  вищих щбoвих
закладiв зaпaм'ятoвyють внpа3и <yкpaiнський> та <yк.
pаТнeць>. Kpiм тoгo iснyс дyже вiдмiнна гатyrrкoill

белeтpистика tlpo УкpaТнськy Пoвстанськy Apмiю, де

ськoю Hiмеччинoю, пpнстyпнi лише дy)ке вyзЬкoMy Koлo-
вi спецiалiстiв.

oднак шиpoка 
-lрoма.цс.Ькi.1o.i 

Д,aлi Дllвtlться }lа
yчaстЬ yкpaТнцiв y lI  свiтoвiй вiйнi кpiзь пpизмy такиx'
a не iнакших' пoBlдoмлeнЬ пl.цpyчHикlв та шlиpoкo пpl i-
стyпнoi лiтepатypи на зpaзoк <Coнечка над Coлiнкoю>
чи <3емлi> Яна Бжoзи, де poзпoBiД.асться <<пpo багaтo
дiйсниx пoдiй, спoстеpе)кеttиx ч},l пepе)I(итllx аBтopolll>'
а i i  <гoлoвним сюжетol l t  €  тpaгiннa дoля мeшкaнцiв
пoЛЬсЬкoгo селa Biтвiца, кoтpе зазHaвaЛo пoстiйних
напaдiв банл yкpаiнсЬKих нaцioналiстiв>. Щoб нe 3aли.
шит}l читaчa нaoдинцi iз запpoпoнoванoю писЬtиeн}Iикonn
пpoблeмати кoю, вида B tt и цтBo < Шл ьoнськ>>, тy pбyюнись
пpo <l{аЛе)кнy> oсBlтy гpoмaдсЬкoстl' пoдaлo y тpетЬoN{y
виданнi пoвiстi  <3емля> пiслямoвy Фелiкса Фopналь-
ниKа, який м. iн. дoxoдить дo нaстyпtlиx yзагаЛЬненЬ:
<Biддaнiсть землi llpитaIиаtl}la oднакoBo як пoльсЬкиIt,t
сеJIяt lам, тaк i  yкpаiнськиrи, oдHaк oписaнi Б>кoзoю
пoдiТ дoвoдятЬ, щo дoбpими, пpавeдними poбила oта
лeгеHдаp}lа пpaця нa 3е[, lЛl Пеpш зa все пoЛЬськиx се.IIяtl.
Hайпeвнiше' щo певI{oю мipoю пoЧaли дiяти деякi iншi,

нa мi>кнapoднoмy кoнкypсi в Бpюсселi в 1958 poui бyла
Bизнaна oд.t l t , lм 3 дванадцятн найкpаших фiльмiв свiтy.

Пpoблемa oднак пoлягас в тoмy, Щo читaчiв пiсЛя
oзнaйoмЛення iз <3eмлею> Бx<oзи тa пiслямoвoю Фop-
нaЛЬчикa не цiкавить <3емля> yкpаiнuя .[I.oвженка.
€динe пoЛЬське видання вибpаних твopiв цьoгo письмен-
ннка, здiйснене y 1976 poui нaкладoм у п'ятЬ тисяч
пpимipникiв, дoсЬoгoднi мoх<на зyстpiти y цHигapнях'
якi тopгyютЬ кtt}I,гаtt lи 3а зHи)l(еtl}lми цiнами ".
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Майх<e 3 пoдiб+lих пpичин BзагaЛi нe дiйшла дo
шиpoкoгo пoлЬсЬкoгo сПoх(иваЧа найкpашa на сьoгo,цнi
бeлетpизoванa бioгpaфiя укpаiнськoгo пpopoка Тapaсa
Шевчeнка <<УкpаТнськi нoчi чи poдoвiд генiя>, tIаписанa
пoЛякoМ €жи €нджe €в iЧем. Ця кни>кка не пoтpaпиЛа д.o
пepелiкy кни)кoк дЛя Читан}tя в шкoлi, нема €  i i  такoх<
у багатьoх бiблioтеках. Tвip, тpиpaзoвo ьt l l .aниЙ кiлька.
тисяЧниМи нaкЛадa[4и Hapoлнoю Bидавничoю Cпiлкoю,
poзкупили гoЛoвниIlt ЧинoМ yкpаТнui з Пoльщi, а тaкoх(
iз захiдних емiгpаuiйниx oсepеДкiв.

oчевидний бpак iнтеpeсy дo yкpаТнськoi кyльтypи
в Пoльщi с значнoю мipoю l iаслiдi<oiи бaгатoлiтньoi.ви.
дaвничoi пoлiтики, кoтpа вiддаючи пepшiсть книгat ' l  нa
зpазoк <3емлi> Б>кoзи нн (pекoмендoBаних для шкiль.
нoгo нитання) <<3aгpaв y Бескилаx> Геpхаpла шЛя-
хoм iх бaгатopазoвoгo видання tt{асoBимИ НaкЛa!,al i I l ,
сПpичиниЛа сф.opмyвання та yсталення невipнoгo oбpaзy
пoЛЬсЬкo-yкpalнсьKиx стoсyнкlв та вПЛинyЛa нa виник.
tIенt lя y пoлЬсЬкoгo читаЧа пoMиЛкoвoгo вpажеl{ня
Пpo духoBI{е життя yкpаiнuiв. 3 пdвнiстю Мo)кIJa тBеpди-
ти'  щo пpoбyлити 3aцiкaвлеIi l tя yкpаiнсЬкoЮ кyЛЬтy-
poЮ тa змiнити стaвЛення пoльськoi гpoмa,u.ськoстi
дo укpaiншiв мoглo б нaбли>ке}rHя ПoЛЬсЬкoгo читaЧa
дo твopiв найвизначнiшиx дiя. l iв yкpaiнськoТ культуpи,
B .  пеplxу Чеpгy oзнaйoмлення. гpor lrаДсЬкoi дyмки
3 lснyloЧиi\,1и B) l(с виз}lаЧеHHяМи lсTopикlв Щoдo пpиЧиtl
та пеpебiгy Пo;1ЬCЬKo-}кpaiнських кoнфлiктiв.

Пpo пpинини кoнфлiктiв y мiх<вoенний пеpioд

Гoлoвнoю пpиЧинoЮ пoЛЬсЬкo-yкpаiнських кoнфлiк.
т iв,  якi  ПoГJ.IибЛЮвaЛИcя в I lеpioд II Pечi Пoспoлитoi,
бyв тoй факт, Щo ПoЛЬсЬкa гpol\{aдсЬкiсть i  далi >килa
мpiсю ХIХ стoлiття пpo незалeжнy ПoльUl.y в кopдoнах,
нaяBHих Пepе.Ц. poзпo.п. i . l Iами. Пoляки, за зoвсiм незнаЧ-
ниtr{ Bиняткoм, не зtYIoгЛI,t  п iднятися дo ви3нaння кyЛЬ-
тypнo.oсвiтнix,  a Тим паЧe пoлiтичних пpaв укpаiнuiв,
кoтpi нa пpoтязi  всЬoгo ХIХ стoлiття нaбyвали.саМo-
свiдoмoстi  та склaдaлися y нoвiтню наt l iю, 20 /o якo\
(бл.5'5 N,tл}I 3 ЧисЛa 30 млн. yкpaiншiв лo вiйни) Iv lешка-
Лo Hа теpитopi i  Cxiднoi Галичини (3aхiлнoi Укpaiни),
lцo вxoдиЛа дo скЛадy II Рeнi ПoспoлитoТ. Укpaiнui
бyли y багaтoнацioнальнiй пoльськiй леp>кавi нaйчис-
леннiшoю тa нai laктнвнiшoю нaцioнальнoю меHшиtloю.

Cьoгoднi, вчopa' завтpа пoлякiв та yкpаittuiв

мешкаЛtl  l Iа свoiй теpитopi i ,  yсвi .п.oмлююЧи вЛaсну свoe-
piлнiсть i  безpeзульTатl{o дoгvraгaючисЬ Haлe)Kних iм
пpав. Bol lи пoстiЙнo бyли пoзбaвлeнi yстанoви, кoтpа б
pегулЮBaЛa й poзв'язyвала зpoстаюui гpoма,п.сЬкo.кyЛЬ.
тypнi,  oсвiт l l i  тa пoлiтичIt i  пpoб;tеми, <<фактиннo yкpаТн.
ське HасеЛенняl Га; lичиl lи дo l9 l8 poкy гYlаЛo бiльruе пpав,
анiх< y вiдpoдх<сl l iй Пo,.Iьщi.>

Як вiдoмo, в Гaличинi B}*rс y пepLшiй пoлoвинi ХIХ
стoл iття внасл iдoк tt  ацioнальнoгo вiлpo,п.же}lня, запoчаТ.
кoBаl loгo зaхiлнo-укpaiнсЬкимд бyД.ителями 3 кoЛa Лiте.
pатypнoгo угpуПoваl l Irя <Pyська Tpiйuя>, ПoЧaЛи вини-
кати укpaТнськi  пapтi i  ,гa opгаt l iзаui i ,  кoтpi рoзГoрl{yЛи
кyЛЬтyрIIy '  гpoмадсЬку Та пo.", l iтиннy .  Дi l tльнiсть, все
Частlше в oпoзицt i  дo l toлякiв, кoтpi <<схи,тьlI i  були
запеpеЧyBаТи iсttyвaltня oкpе;\, loгo Hаpoдy, вбaчаючи
B егr4atIсипaui i  (звi l rь lrе l lн i  -  npu!1L. nеpек/t.)  малopyсь.
кoгo насеЛеHI1я небезl lеку .Цa. lЯ пpагненl lя в iд l toвити

пoЛЬсЬкy дep)KaBy з.пеpед |772p.>>o У такiй ситyаui i
бopoтьбa yкpаiнrt iв зa злoбуття Iraвiть мiнiмyмy пpав
зaBжди виникaЛа I] ot loзицl l  l lo Пou. lЯKlB l  }IеМиlIyче
п pи3BoдиЛ a дo зpoсТa нII 'I  t loЛ ЬсЬкo- yкpа i t tськиx а IITa Гo.
нiзмiв. I_[ю пpoблешty .п.oбанав l la l loЧaТкy ХХ стo"l iття
Biльгельм Фельдман, кoтpиl i  l902 p. '  висЛoBЛЮЮЧисЬ
3 пpивoдy <<укpаiнськoГo питаlI l lя>)'  писaB шti>к iншим:
<<Здaвалoся б, u-to нapoд, спpаглий CПp3в € ! ' lTиBoстi ,  як
сеpе.п.ttьoвiнний гpiulник Лaски Бo>кoi,  Щo наpoд, викprс-
лений з Kаpти деpжав, пеpеxoвyваrrий y пам'ятi  iнruиx
Лише aктaМи МyЧеIlицтBа, lцo тoй наpoД. пoвинсн би
Bчиt lиTи спpаBедливiсть oснoвoю буття, Метoю тa iдеалoм.
oднак.. .  Hеспpаве.п.ливiсть щoдo pyсинiв с oднiс lo
з l tайсyмl l i lUиx спaдщин, кoтpi зoстaBила наМ шl, ' Iяxет.
ська Пo,rьrца. Aсимi l .IЮB8BtltИ )кгиенЮ бoяp i  pyськoi
шЛяхти, 3 пoгopдoЮ вiдLuтoвхнy;.I i i  tsoH3 Biд спiJ-IЬI loгo
Лoнa дyхoBеt lсTBo i  pyський люд. .П.аpсмt lo цей ЛЮд МopеМ
кpoвi засвiдЧиB сBoЮ BoЛЮ дo )киTTя, даpеl\4t lo з цiс i
в iдкpитoТ pat lи BиTекЛи найкpaшi сили ПoльЩi, дapемIIo
спpаBa <дисидентiв> 3аBдаЛа виpiшlа, ' tьt . toгo улаpу Pенi
Пoспoлитiй? Пo. lIьськiй ruляхтi  не пi i1 сиl .I} анi витpуiти,
анi визвoлити pyсиtt iв _ безмiplt i  пpетеttз i i ,  не заснo.
ванi t l i  t lа пpавi ,  анi  l{а силi,  вoна ЗaлИUJL4Лa з: l . iйсrrIoвати
сьсrгoднiruнiй Галичинi.  I  от пiсля усiх шlину" ' lих стpахiть,
rI iсля дoвгих poкiв сr loлiйнoi l tацioнa,тьt lo i  IIpаui pyсиlr iв,
кoтpa даЛa }кl,lТтя pя,loвi тBopЧl{х зa.п.yмiв, lvro)клиt]o
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малoBагoL.l l{х Д"l lя сBlтoвol кyлЬтyppl '  oднaк вaжлиBI{х
сBoТм л.iтeрaтypним пioнеpствoм N|Я рyсинiв,.-пiсля
твopiв цiлol плеяди писЬltеl{}tиKiB, пoчиt|aючи вiд Koтля-
peBсЬкoгo, a 3aBePшyючи Шeвченкoм i ФедькoBl{чe}l -

пoлiтичних yгpyпoвaнЬ денoнсyвав тa €м}ty дo[\,loвJleнiстЬ,
дoсягнеt{y 3а тpи мiсяцi дo тoгo y Бpeстi, 3 пpедстаB.
l{I{камl{ iснyюнoi вiд l9l7 poкy yкpаiнськoi дepх(авI{'
УкpаТнськoi Hapoлнoi Peспyблiки, прoгoлoшенoi
[ентpальнoю Pадoю, в кoтpiй генеpaЛЬ}lиtvt секpетapeм
y вifrськoвих спpaвax стaв Cимoн Петлюpа. Hа пiдстaвi
цЬoгo тpактатy Aвстpo-УгopщиI{a Bиявилa згoдy }Ia
пpилyчеt{ня Хoлмщини дo УкpaТни' а такoх( yтвopeння
y Cxiлнiй Гaлнчикi автoнoмнoТ yкpаТнськoТ пpoвiнцiТ,
щo бyлo гаpяче пiдтpимaнo yкpaiнцями, в тoмy нислi
i y Львoвi. Poзнаpoванi денoнсацiсю бpeстськoгo D{иpy
yкpaiнськi галицькi дiячi пoчaли гoтyвaти Bласlly бoйoвy
opганiзацiю 3 дylvtкoю пpo здiйснeння свoiх деp}кaвнo.
твopЧиx намipiв. Ужe Чеpeз кiлька мiсяцiв, пopяд
з фyнкцioнyюЧoю вiд l9l7 poку yкpaiнськoю деp)кaвoю
зi стoлицею y Kисвi, виlll{кла дpyгa }Iезaлeх(нa дep)кaвa
(3ахiлнo.Укpaiнськa Hapoдна Peспyблiка), пpoгoлo.
шена l3 Листoпадa l9l8 poкy y Львoвi Укpаiнськoю
Hацioнальною Pадoю, сфopмoванoю пoпepeднЬoгo дня
пiд кepiвництBortl €вгенa Петpyшeвиua.

П iсля oпa нyBa }Iн я гал t{ цЬKиIi!и yкp a iнuями тepитopiй
на схiд. вi ,Ц Cянy, включ|{o зi  Львoвoм (на якиx yкраiн.
сЬке l{аселеl{ня склaдaлo бiльшiсть, бiля 75 %), yкpaiн.
цiв бyлo вiдтiсненo 3 частиI{l{ Львoвa сиЛaми opганiзoва.
нoi пoляками oбopoни цьoгo мiста,_ пoчaЛaся пoль-
ськo.yкpaiнськa вiйна. Пiсля цЬoгo, яK Львiв бyв
вiдвoйoваний полякаlt{l{ B yкpaiнцiв, пеpенесений дo
Cтанiс.lIавa Cекpeтаpiат 3аxiднo.УкpaТнськoi Hapoднoi
Peспyблiки пiдгoтyвав акт пpo yтвoреI{l{я фeлеpauii

3ахiднo.Укpaiнська Hаpoдна Pеспyблiка <утpиtt,ty-
вaлася а)l( дo лiта l9l9 poкy v вi,йнi з Пoльщею на дедaлi
менu.tiй теpитopii.> l0

Пoльськo-yкpаiнська вiйнa, сп.oвtlе}lа oсoблшвo,i, та
безглyздoТ 

-}кopстoкoстi, 
a тaхoх< poзгpoм .сyвepeннoiyкpаll{сЬкol деpжaви пoлЬсЬкoю apмrcю (пlсЛя пpипи-

}tе}ItIя' .чеpeз бpак бoспpипасiв, настyп.y укpаiнсьхoгo
вiйськa) стаЛи дх(epеЛoм дoвгoтpиBaлoi вopolкoстi 'га-
ЛицЬких yкpaiнцiв щoдo пoлякiв.

Bис,roвлюючисЬ нa тедy Cхjдних Kpесiв y мiх<вoеннi
poки (на стopiнках ц{oмiсячника <Hy'pт>, l984' Jt 4 ' 5)
€жи Тoмaшевський зауBа)l(иB, щo <3аxiднo.УкpaТнська
Hapoлнa Pеспyблiка в lgl8 poui бyлa тaкoю >r( дoбpoю
aбo тaкoю )l( пoгaнoю, як i пoльсЬкa деpх(аBа, щo саlt,tе
тaкoх( пoставaлa, якa ll( бo тoдi ще нe вoлoдiлa теpи.
тopiею, шo бyла пiл Пpyссi €ю, бo та деpжавa тiльки
lцo твopиЛася. Тa Hаpoлнa Pеспyблiка бyлa леpжaвoю
y заpoдкy' як i пoльська деpжавa. Як i в нaс' таI\,l тaкox(
бyв пoдiбний хaoс, так сaмo ледвe твopилася адмiнi.
страцiя i  apмiя, екoнoмiчнe х(иття i  закoни. Пoльська
деpх(aвa бyла, o,п.нaк в Kpaщoмy стаHoBищi, oскiльки
вже вiд дoвшoгo чaсy мaла влaснy pепpeзентацiю в Па.
pиlкi i сa}re тoмy мoгЛа Bипеpед)кyвати всiлякi нaма-
гання yкpaiнцiв.. .  Baжливe бyлo тe, щo це бyла дepх<а-
Ba, яKa пoчинаЛa велЬми демoкpатичнy й вeльми тoЛe-
paнтнy дiяльнiсть. (Hапpиrиад на банкнoтах бyлo виднo
написи yкpаТнськoю' пoЛЬсьl(oю, свpейськoю мoвaми.-
B. IvI'). 3 piзних пoЛЬсЬких спoгa,Цiв, якi я читав' вихo.ц.и.
Лo,.Щo пoлЬсЬкa меншiсть y тiй лepx<aвi втiшалася

пpaгнyли злoбyти пiдтpимкy вЛaсних планiв влаштyвaн-
llя пoЛIтиЧнoгo )I(иття нa циx теритoplяx y зaхIд}lиx
деp)кaв. 25 uеpвня l9l9 poкy Рада Послiв Aнтaнти,
дaюЧи згoдy нa тиМчасoвy oкyпauiю Cхiднoi Галичини
Пoльщeю, зoбoв'язалa Уpяд II Peчi Пoспoлитoi дoтpи.
мaтися зaсaд цiлкoвитoi автoнoмi i  тa yтвopl lтн yкpаiн.
ський yнiвеpситет у Львoвi. Пoляки, oднaк, }lе дoтpи-
муючl{сЬ мiх<нapoдних зoбoв'язаHЬ' пpoводили нa схiд.
tlих земЛях пoлiтикy дoкoна}lиx фaктiв.
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Пiсля тoгo, як Петлюpa зрiкся Cхiднoi Галичини i

вIдстyпy пoльськo-yкpaТнськиx вiйськ з Kисва. У тoгtlv )l(
1920 poцi, l2 х<oвтня, Пoльща та Pадянсьйа P6сiя
дoсягли п-epeгr,tиp'я y Pизi, тиIvl самим лaмаючtl пoлЬ.

вистyпlв'  y тoцy числi i  пiсля piшення Paди Пoслiв,

пoлiцeйськи мн peпpесiямl l .
He згoдх<yючисЬ нa yтBopeння yкpaiнсЬкoгo. yнiвеp-

ситeтy y Львoвi, тoгoчaснa пoлЬсЬка aдмlttlстpацlя
3aпpoпotlyвалa yкpаiнцям стаtliслав, але <oдpaзy )к
oмеЬканйiu CтаЪiёлaвa склaлн ypouистий пpoтест, де

7 t. tьo
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y пoльсЬкoмy УнiBepситeтi яна Kaзимиpа y Львoвi бyлo
дoстyпHиIи для yкpаitlцiв, aле iсl lyвали piзнi oбмeжейня

3алиl.шaлaся частo бeзpoбiтнoю.
<<.(и скp и м i н a u i я yкp a ТнсЬкoгo ш кiльництв a B|1KJII4Ka -

лa peaк-цiю наоеЛенtlя, котре пepейшлo дo дiйoвих фopм
бopoтьби зa свoТ пpава. Тphпля"iися факти 3астoсyвaHflя
т. зв. цrкiльнoгo сабoтaжy: пoбиття iлtlб y шкoлах, зpи.
вання шкiльпих Ёивiсoк, дep)кaвниx симвoлiв та пopтpе.
тlв' знищeнI{я пoлЬсЬких кl{и)кoк тa внyтpiшньoгo oб.
лaднaн}Iя. Бyвaли нaвiть вяпaдки пoбйтiя пoльсЬкнх
дhей та yтителiв.

Tа.кi eксцeс И ДaвaлИ адм i н iст pати в't{ и Ir,l opга H a г\,t пp lт.
вiд дo peпpесiй, стягаHHя ваpтoсri зaвданoТ шкoд", Ьа.
вtтЬ вистaвJIе|{ня ваpти, аpeшггiв тa'виpoкiв. A це в свoю
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пoмiцtицькi ма€тки, ч}lllили нaпaди fla пoсти пoлiцii
та деp)кавнi yетalloви. Пpoти бyнтyюниx yкpaiнс.ьких
сeЛя}I ypяд tlадсилаB кapнi вi'йськoвi та пoлiцeйськi
eкспедйiii, кoтpi пoнaли пaцифiкyвати yкpaiнськi сeлa.
Пoлiцейський теpop зpoстаB yсq бiльшe пiсля тpaвне.
вoгo пepeBopoту { t 926 poкy._ npu'|. nepeкл.), щo B^с^вoю
чеpry пoсиЛювaлo oпip yкpаillсЬl{oгo нaсellе}lttя. B l929 po.
цi хвиля стpaйкiв piлЬiиниx poбiтникiв-та сiльськoi бiд.
t|oти oхoпи.лa 20 пoвiтiв тa близькo l20 сiл, дe стpaй-
t{yвaлo близькo 50 тисяч yк,pаiнuiв. T|aлaлп пoмiщицькi

фiльваpки та пoскиpтoваний вpoх<aй. Aби злaмати зpo.
dтaючий oпip yкpaiнсЬкoгo сеЛа, ypяд кIпtyв. вiдп.oвiднo
oзбpoснi зaгЬfн 

-пoлiцiТ тa спeцiальнi пiдpoздiли вiйськa.
сПaшифiкацii стaли ще жl
1925 poкax. B 1930 p. Bo}ll.l п
сeлo, дo якoгo пpибyвaла кa
видiлити кoнтрибyшiю нa }
eкспeдицii мaв пеpeлiк сeля
пoлiтиннy тa кyлътyPtly аKтt
зaстoсoвyвал}lся piзнi мeтoди тepopу' в заЛeх(нoстl вlд
yпoлoбaiъ кoмaйдиpa кapнoгo пiлpoзлiлy. Hepiлкo
трaпЛяЛися випaдKи oбшyкiв в yкpaiнськl lх кpaг\.rницях
та кooпеpaтиBax, в xoдi яких <<випадкoвo>> BИCИПal'IДCЯ
сiль дo цyкpy чи rйyкa пoливaлaся гaсo,l\,l ' такt,lTи чиlIoм
tIищилoся yкpаiнськe майнo, кooпеpатиBIlе Чи п.pиBaтнe.

Пiд чai паuифiкаuiй бyлo зaapештoвaнo 30 кoлиш.
rтix yкpаiнських пoслiв тa кiлька тисяч yкpaTнu-iв. Чaст.
кoвo бyлo спa,1eнo бg'IИ3ЬКo 800 yкpaiнсЬкиx тa бiлopyс.ь.-
ких сй. (Цe числo вида €тЬся завищettим.-- B. IvI.)
Biйськo, згiдtlo 3 l laка30М Юзефa Пiлсy,п,сьl<oгo, пoвиlIIIo

бyлo yникнyтI'I Kpoвoпpoлиття, aлe без oбrtех<eння t\loг.пo
( lи}Iити пo" ' l i I lейський теpop.

Пацифiкаlt iя l930 p. тpивaлa дrсятЬJи)кнiв. 3poзy.
мiлo, t lе 6бiйшлoся без кpoвoпрo, ' lиття. Tpаплялися t lа-
вiть сyти. lки пoлit leйськнх загott iв з цивiльним нaссЛе}t.
ням. oсoблиBoгo poзгoЛoсy tlабу,ra спpaBa пo1т9'.п^iч
пoлiцiТ y нaтoвп y Батятинaх i  ГpeбeнIloмy' . .  B l934
poui санЪuiйl lиl i  ypял зaсl lуBaв y Беpезi Kapтyзькiй кoн.
irентpаuiйний тa6ip. B'язпiв спpямoByвaли дo ньoгo без
сyдoвoгo в}иpoкy' на пiдставi piшeння пoлiцeйськoi aд-
мiнiстpaui i ,  гo. ' lЬвним чинoм це бyли peвoлюuiйнi дiячi,
а такo)t( Члeни Л €ГД,1ЬHИХ oпoзицiйних тa нaцioнaлiсти. l .
нl{х opгаt l lзaцiй.. .> l5

7*
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oкpeмoю пpoблeмoю тPиДцятих poкiв зaлиша€ться
дoнeдaвна -замoвчyвана' a oстаннiм часoм oбгoвopю.
ванa дoслiдникамl.t, спpава <висад)l(еt{}lя в пoвiipя
пpaвoсJaвних цеpкoв пoltiтичнoю та вiйськoвoю вJlадa.
ми)l щo нa дy}rкy Kаpoля Typськoгo нe мaлo нiчoгo
спiльнoго з паuифiкацiсю, бo Хoлмщина бyлa цiлкoм
спoкiйнoю, активнiсть yкpaiнuiв булa тyт зfaчнo слаб.
шoю в пopiвняннi з тим' щo чи}Il lлoся в Гaличинi 16.
Bисад>кення вiдбyвалoся нe як пoкаpання 3a щoсЬ'
пpoстo pyйнyвaлися l{еBжиBaнi цepкви. Aлe тpаплялися
такo)t( випaдки зtll,lщенl{я дiючиx цepкoв. Дo цьoгo дoЛy.
чиЛt{ся пepeслiдyваЦня дyхoвенствa 3 бoкy Kopпyсy oxЬ-
poнtl пpикopдoltl{я. Biдпoвiддю l{а l{иx бyв пaстиpськиfi

,Цiяли двi нeлегaльнi паpтii (Koмyнiстиuнa пapтiя 3а.
1iлнoi УкpaТни - Kп3ylE та.opгiнiзaцiя Укpi iнських
Hацioнaлiстiв _ oУH) i дев'ять легаJIьних вeJlикиx yкpа.
iнськиx паpтiй .та пoлiтичних opганiзацiй з власilими

на plк.

Cьoгoднi, вЧopа| 3автра пoлякiв та yкpаiнuiв

l923 poкy, a сaIЧе нaдан}lя Cxiднiй Гaличинi автoнoмi i
в pаtt'ках пoльськoТ деp)кави' Лишe 3a цiеi yмoви
визнaBали iТ пpoвiнцiсю II Pечi ПoспoлитoТ. Пpaгнeння
дo стBopeння автoнoмltoi yкpаiнськoi частини Галичини
стal{oвилo пpoгpамy-Ittаксиtvtyм. Пpoгpaмa-мiнiмyм пе-
pе.u.баuала poзвитoк ruкiльннцтвa piзних типiв, yтвopе}t-
ня yкpaiнськoгo yнiвеpситeтy y Львoвi, пoкpaщенtlя
yмoв )t(иття' yкpaiнськoгo нaселеHня тa- poзш.иpеt|ttя
lt'oжл и вoстей пpа Цевл а шТyBa н }rя л.п я yкpa iнськo l iнтeлi.
генцii. УH.цo бyлa вплиBoвoю сllлoю в yкpaiнськнx
кyлЬтypHиx, oсвiтнiх та гoспoдapсЬкиx opганiзацiях,
таких як <Пpoсвiта>, <<Piд.на шкoлa), УкpаТнський 3е.
мельний Банк тa (дyх(е нeсмiливo в тиx yмoваx висy.
вaлa пpoгpамy нeзаЛeх<нoстi Укpаiни, пpагнyЧи в тoй
i.toмe}Iт дo yтpимaння статyс квo тa спiвпpaцi 3 бyp-
)t(yазнoю Пoльщею, всi свoТ сиЛи спpямoвyючи нq бo.
poтьбy сyпpoти peвoлюцiйних yкpаТнЪЬких.мас.u'9

oкpiм УH.цo тa вoсЬми iншиx ЛeгалЬних пapтiй,
дiяла, звичaйнo в пiдпiллi,  нeЛегaлЬ}lo, aналoгiннa Hа.
цi.oнальнi й .(емoкpaтii ( пoльс.ькi й нa цioнал iстин нi й пa p-
тi i  <ендекiв>._ npu'|. nеpeкл.| opганiзацiя Укpaiнських
Hацioналiстiв - oУH. Boна бyлa антикoмyнiстичнoю
та антипoльськoю. (Hапpиклaд днpeктop Гаpвapлськoгo
iнститyтy yкpaТнoзнaвних стy.п.iй o. Пpiuак llа запи-
тaння пpo д)t(еpелa, нa яKИх сфopмyвався yкpaiнський
нaцioнaлiстичний pyx - oУH, вiдпoвiв y o.u.нoмy з iн.
тepв'ю, щo <нiхтo з oyнiвцiв не знaв х(oд}Ioгo твopy
Гiтлеpа ни Мyссoлiнi. Bсi Bl,lBчали спoгади Пiлсyл-
сЬкoгo i вчилися на дoсвi.цi пoJIьсЬкиx pевoлюuioнеpiв.
У бopmьб^i з Пoльщею вol|и застoсoByвaли пoльсЬкy
з6poю.l) ,U Пpoгoлoшyюни гaсJIo бopoтьби пpoти
<пoльськoi oкyпauiТ> Cxiднoi Гaличини, oУH пpитягy.
валa дo себе чaстинy мoлoдi тa зaхiднo.yкpаТнськoТ
iнте.пiгенцiТ, кoтpa яснo бачилa безвиxiдь' B якy пoтpа-
пила yкpаil{ськa пpoблемa y пoвoеннi1i пoльськiй деp)ка.
вi .  oУH бyлa opгaнiзaцiею мiжнapo.п.нoю за paдiyсoм
дiТ; швидшe диплoг{aтичнi, анiх< iд.eoлoгiчнi кot lтакти
вot|а утPнlv|yвaЛa з вiдпoвiдними yгpyпoBa}lHями y Фpан.
цlТ, Pyмyнi i ,  lталiТ, Чexoслoвaччинi, Kанaдi, сшA,
Бразiлi i ,  t l iмеччинi тa iншиx кpaiнах.

Koли y Hirrеччинi дo влaд},t пpийшли фашисти, oУH
нaлiuyвалa близькo 30 тис. кадpoвих членiв. Iснyюui
3в'я3к}l мiх< oУH тa Беpлiнoм стaЛи ще тiсtliшими
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ПiсЛя I lpихo;1'} .Ц.o BJ. lадl l  [ . i r .лсpа. Poзвiдка I l i l , tс l lЬкoгo
ypядy IIotIаЛа П()сTуПol]o ПсpeйIt lати ol l iкy над сПpавагии
уKpaiнсЬKих I{aцioнаЛiстiв. Укpаiнцiв активiзуBa, ' lo Toдi
зpoсТаlIIJя наI lpужеl lHя нa МiжнapoдII iй аpеl l i .  Iх спoдi.
ваt lня IIаГадуBa"Ци П()ЛЬсЬкi oчiKvBанIlя i  д iяльt l iсть нa.
пеpедoднi I  свiтt lвoi  в iГtни, кo"Ци тi  скopистаJIися з пiд-
тpиМкIr Tа дol loМoГи Hiмеччини. Укpаiнськi  t lаIt ioналiсти
сIIoдiBаЛися, ulo II свiтoва вiйl lа дoпo},to)I(е poзв'язати
yкpаit lсь l<е ПиТаII lIя '  дoпpoвaдитЬ дo oб' €днaння Укpаiни
та iТ визвoЛсHHя. Пpoнiмецькo opiентoвaнi yкpаiнськi
нацi<rl taлiсти з t laдiсю вiтаЛи пot laтoк вiйни. B тoй же
час Biце-Маplла"п Cеймy BaсиЛЬ Мyлpий пiсля пoнaтку
пoЛЬсЬкo-Hiмеttькoi в iйни скЛаB вiд iмeнi лeгальниx
укpa i t tських opга tI iзa Цi й дек"q a pa цiю лoяльltoсTi дo пo. 'IЬ.
ськоi деpжави. У веpесневi i i  кампаlI iТ сo"Цдати i  oфiшеpи
yкpаТнськoГo пoхoд)кеl l I lя,  кoтpi сJ.Iy)киЛи y пoЛЬсЬкor\,{y
вiйську'  I loмirк якиМlr €  I laгopoд)t(.Д.еl l i  xpестoм <Bipтутi
Мiлiтаpi> (за вiйськoвy хopoбpiсTЬ.-_ npur|.  nеpeкл.|,
викolIаJ lи свiй oбoв'язoк, а кoлo 20 тис. 3 I lих пoтpапиЛo
y нiмеr1ький пoлoн. УкpаТнськi  дивеpсi i ,  типу l tапа.цiв
та poзбpoснЬ пoЛЬсЬкиx вoякiв, сTа"IIи тpап.ЦяTися Лиtt lе
тo/t i ,  кoли сTаЛa явHoЮ вiйськoва пopaзкa Речi Пoспo-
литoi ,  ГoЛoBIIиМ Чиl lott{ на Пoлiсс i  i  в Пiвденнiй Галичинi.

Псpшi мiсяцi нiмеt lькoi  oкyпаui i  Пoльщi poзчаpу.
вaЛи часTиtIy укpаirrських l taцioналiст iв, Щo пoГлибиЛo
oкpссl .Iенi  B)ке Пеpед вiйнoю poзхoдх{rнlIя всеpедltнi
oУH, мiх< i t trшим ts Toгиy, tцo сToсyBa; loся нiмеt lькoi
пo.цir ' l rки. Bже ttа ПoЧатKy l940 poкy ( l0 лютoгo) сTaBся
pOз, 'IаМ в oУH нa <<сTаpих> (пpor l iмсшькi дiячi  -  Мель.
ник, Kубiйoви.t) та <<!!to ' loдI, lх>> (t lсзалс>кники - Банде-
pа, lUyхевltн, Стсt1ькo). [I iмеrtька адшl i t t iстpaшiя, дo.
скol la.Цo Зopl € t{ТoI]alIа B I]aстpoЯх уI(рal l IсЬкOгO }Iасе,1еl i -
I{я, зМoГ.qа "r lегкo yTpимаTи t lа свoiй стopoнi yкpaiнських
сot<lз l tиtt iв aЖ дo вr lбyхy нiмсLtькo-pадяHсЬкoi в iйни.
A"rе уже пiд час oкуl lацi i  Пoльrцi ,  Пopяд 3 ЛoяЛЬIlиМt- l
дo I l l  Pсйхy i  спiвпpаuюIoЧиМи 3 l lим н.^цiot la, ' t iстами
з кpайнiх кpи,r oбoх l lапpяшl iв opгаl l iзаtt i i  Укpaiнськиx
Hацioна" 'r iст iв,  т.  зв. oУ[{-ме, ' tьникiвtt iв та oУH-баI lдс-
piвцiв, у l tиx табopах з 'явиJIися ЛЮди 3 вiдмiнrIими
l loГЛЯ.,13МИ, кoтpi пoЧaЛи сТBopЮвaти закoнспipoвaнi
вiд r . i  глеpiвцiв opганiзaшiйнi сTpyкТypи, як y кpаi ,
а саМе в Гeнеpа. lIьнoмy Гyбepнат<lpствi  i  нa теpитopiТ
Галичини' так i  в емiгpauiйlrих oсеpедках, щo poсли
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в €вpoпi. <<I-IацioI lалiстиЧний Tабip t lе бyв мoнo. ' l iтoм.
3ltачна йoгo частинa - це . l .IЮ,II.H 3 пoГЛядaми, l lа"гIскиМи
вiд схва.лення фашистсЬки,х iдей,> - дoвoдl lть y свt l iй
пpаtt i  Pиulapд тo)кецьKИЙ2|.. 

B хoдi пiдгoтoвки III Pейху Дo HаПадy на .CPCP

адмiнiстpaшiя, apгyментyЮЧи Tиlvt '  <<щo к-o}|гpес ПpoГoЛo.
сив .винйкнeння yкрaiнськoi дep)кави бeз пoгoдження
з нlt l tецЬкoЮ влaдoЮ>), 3aаpештyBaЛa нaцioна,. l iст iв '
п, loх(ливих членiв укpaТнськoгo уpядy, Bключнo зi  Cте-
паlloill Бандеpoю.. Bapтo дoдати lце, Щo д.ва бpати Бан.
деpи за ги I-Iули у г iтлеpiвськиx кoнцeнтpa цiйних тaбopaх.
Cтепан Бaндеpa, який нa пpoTязi деякoгo Чaсy слyжив
oфiцеpoм в yкpаiнськorиy батaльйoнi <<HахтiгалЬ>>,
вiд чеpвня l94l pbкy дo сеpедиI.It l  |944 poкy (насу виiзлy
дo Typенuини, а пiзнiше дo lтаЛi i)  пеpебував у в 'язницi,
iзoльoвaний вiд пoлiтиннoi pобoти.

.[вa yкpаiнськi батальйoни <Haxтiгaль>> i <<Poланд>>,
утвopeнi з 700.oсoбoвoгo <<Укpаiнськoгo легioнy>>
(виник y тpaвнi l94l poкy), якi вхoД.или дo скЛадy пi l . l -
po3дiлiB абвеpy (нiмеuькoi вiйськoвoi poзвiдки.- npu,|||.
nеpекл,), paзOlvl з нiмецьким вiйськoм увiйшли нa теpl{гo.
piю Cхiднoi.Гa' lичиttи. CI l iвпpаuя з нiмцями t lезнaЧнoi
у пopiвняннi з усiм yкpaiнськиlvt наpoдoм (який пеpед
ПoЧaTкoМ вiйни нaлiuyвав 30 млн.) гpупи сеpйoзtto
тя)китЬ нaд стеpеoтипolv| укpa l t lця B oЧах Пou' lЯКlB.

Цим, ,ц.o pеui, пoяснЮ€ться факт, Щo зaГo}lи гeнеpаЛа
Bлaсoвa, кoтpi бpaли yЧастЬ B пpидyшeннi Bаpшaв.
ськoгo Пoвстaння, пoBсюд.l lo iмеt lyються yкpaiнськими
загol laми, як пoЛЬсЬкиМ насеЛенняtvl '  так нepIдкo и lстo.
pикагvtи. У свiтlri нaйнoвiшoТ iстopioгpaфii не вiдпoвiдaють
пpавлi такo)к твеpджеl|ня, Щo yкpаТнui з батальйoну
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<<Haхтiгаль> зaМopдyвали лЬBiвсЬкиx пpoфесopiв, у тoмy
числi TадеуLua Бoй-ЖеЛенсЬкoгo.

Koли 30 чеpBHя l94l poкy дивеpсiйна гpyпa Теoдopa
oбepлeндepа pa30М з бaтальйoнoм <<Hахтiгaль> увiйшлa
дo ЛЬвoва, гpyпa C.гецька, кoтpа займaлася пoлiтиЧнoю
дiяльнiстlo, Чeрeз зайнятy за дoПoМoгoю oбеpлеIrдеpa
л ьвi вськy pадioсTа н цiю пpoгoлoсиЛа нeзале)кн iсть Укpа.
Тни. Ця гpyПа oднoЧаснo звеpl{yлaся 3а Bиз}lанняtr{
Укpaiни дo сoloзних III Pейхoвi дepх(aB, а сaгvlе lталi i ,
PумyнiТ, Угt lpЩиltи, Cлoваччини, ЯпoнiТ, нaвiть дo Bати-
Кaну ,, .  Чеpез декiлька днiв oкyпaцi i ,  сфopмoваний
6 липня l94l  poкy, УPяД Яpoслава Cтeцькa бyв зaapеш.
тoваний нiмцями. Paзoм з l lиМ' спoЧаткy y Kpакoвi,
у в 'яз lIицi на Мoнтелюпiх, а пiзнiше в opaнiснбypгy,
бyлo yв'язненo pяд. банлеpiвських дiячiв. Poззбpoснo
та poзПytцeнo такoж мiлiцiю oУH, а пiсля oкyпаuiТ
3а,хiднoТ Укpait lи poзфopмoваHo Tакo)к батальйoн <<Hах.
т iгaль>, Щo, як пoтiм виявиЛoся' в iдпoвiдалo наказoвi
саМoГo Гiтлсpа, кoтpий r lа тасмнiй наpалi Bиtцoгo кo.
мандyBа}I l lя в неpвнi l94 l  poкy накaзyвaв'  аби <<нiкoли
Ilе дoПyстttтt l '  шoб збpoю нoсив хтoсь iнший, oкpiм
нiмцiв.. .  Тiльки нiмець ма €  пpавo нoсити збpoю, aлe
t le сЛoB'яниH, нe Чех'  не кo3aк'  не yкpаiнецЬ.. .>,"

Hа Укpаiнi poзпoналися масoвi o6лaBн, Bt,tBезeння
HаC €Л €HHЯ дo III Pейхy, )кopстoкий теpop та вбивства сo-
тенЬ TисяЧ yкpаirrцiв y Львoвi,  Хаpкoвi,  Biнницi,  Житo.
миpi,  Пoлтавi ,  3апopi>к>кi,  Kисвi ,  багатьoх iнших мiстах
Укpаiни. Лише в oднoМy Бабинoмy Яpу бiля Kисвa
бyлo poзстpiляrto l95 тисяч oсiб, в данoпry випaдкy гo.
лoBнl lм Чи}Ioi l ,r  свpеiв. B пеpioд yспixiв нiмецькoi аpмiТ
l lа схiлttoмy фpoнтi укpаТнЦi- l lацioнaлiсти пiдЛяГаЛи
3l lиt l lенt{Ю пopяд з peштoЮ насе,rення. oУH.банлеpiвui
poзПoчаЛи акцi i  oпopу; y вiдпoвiдЬ нa цe нiмцi пoчали
застoсoI]yBaTи Метoди кoЛективнoТ вiдпoвiдаЛьнoстi,
сtIa"1ЮЮЧи села' здiйснЮюЧи мaсoвi poзпpаBи. Haпpи.
Кl ' l3 l: l  } вiдпoвiдь нa вбивствo у |942 poui y Львoвi двoх
гiт; lеpiвських кoмiсаpiв нiмцi poзстpiляли l00 yкpаiнцiв,
запiдoзpених y кoнтактах з oУH.бандеpiвцями.

Bнас., l iдoк ПoсиЛеtlt lя теpopy шoлo yкpaТнсЬкoгo на-
сеЛеI. l tIя ПoЧаЛи Bиникати стиxiйнi yкpaТнськi пapтиза}I.
ськi гpyпи, кoтpi opганiзyвали самooбopoнy. oднouаснo
ЧлеIltI oУH poзпoчали дoс, 'I iд)кення теpитopi i  та oпанy.
I}аItH'] свoiм opганiзацiйним i  пoлiтичним впливoм дiю-

Cьoгoднi,  вt lopa, 3aвтpа пoлякiв та yкpаir lu iв

Чих сaN{oстiйrto oсеpедкiв oпopy. Пopял з ниrиI{ вeсЬ
час дiя., lи oкpеМo, пoстiйнo poзluиpЮючи свiй вп.пив,
paдянськi паpти3ани. Пoчaли стBopювaтисЬ ЧастиHи
УкpаТнськoТ Пoвстанськoi Apмi i ,  Гoлoвний Biйськoвий
Штаб якoi виник внаслiдoк peopгaкiзaui i  Гoлoвнoгo
Biйськoвoгo Штaбy oУH.

Kеpiвништвo oУН - УПA пpийня.l lo тaктикy Паpти.
заtIсЬких дiй та бopoтьби на дBа фpoнти: пpoти pa-
дянсЬк}lх пiдpoздiлiв i  сyпpoти нiмцiв, дoтpиМyЮЧисЬ
гaсЛa: <Aнi Г iтлep' анi  Cталiн!> B l943 poui дeдaлi
бiльtuе yсклa,цнЮЮTЬCЯ Пo,l .IЬCькo.yкpаТнськi стoсyнки.
B деклаpаui i  Kpайoвoi Пoлiти. lнoi PепpезентацiТ вiд
l5 сepпня l943 poкy пiдкpeслювaЛacя <<непopушtl iсть
схiднoгo кopд.oнy>. Пoдiбнe стaнoвище пpийняла в бе-
pезнi l944 p. пoЛЬсЬкa Paдa Haцioнальнoi €днoстi,
кoтpа нaгaдyвaлa в свoiй дeклаpашii ,  щo нa схoдi
Пoльrцi мaс бути дoтpиМaнo пoЛ^Ьськoгo кopдot|y, вста-
нoBлe}Ioгo pи3ькиМ .дoгoвopoг\,t.>.,n УкpаТнськi нaцioнa.
лiстичнi еЛеtr{енти вiд пoчаткy нiмецькoi oкyпацiТ дoбpe
yсвiлoмлювали намipи пoЛЬськoгo eмiгpаuiйнoгo ypядy
та .Ц.елегатуpи в кpаi щoдo 3ахiднoi УкpаТни та CхiднoТ
Малoпo,rьщi. ФopмyлюЮчи пpoгpамy бopoтьби за <Cа.
мoстiйнy Укpaiнy> Boни пpистpaснo вистyпaли пPolЦ
планiв вiлбyлoви Пo,тьщi y пеpедвo €н l{иx кopдoнaх.>> ,o

УкpaТнськi нaцioналiсти' пpагнyчи дo yкpаiнiзацiТ
3eмелЬ 3ахiднoi УкpаТни тaкoж i шляхoм витiснення
пoлЬсЬкoгo I{асеЛення (в пepшy нepгy вiйськoBих пoсe.
ленцiв - oсaдникiв),  poзпoнaЛИ B l943- l944 pp. те.
popистиuнi акти нa Boлинi,  Пoлiсс i ,  y Cхiлнiй Гaличинi
тa Хoлмщинi.

Hiмецьким oкyпaнтaп{' кoтpi теpпiлI l  все бiльшi пo-
paзки на сxiднoмy фpoнтi,  бyла нa pyкy бopoтьба пiд-
poздiлiв oУH - УПA зi зpoстaючими paдянськнми Пap-
ти3ансЬкими 3aГoнаI\,tи. Тoмy-тo opга}Iи владl, l  I lI  Pейхy
нiчoгo не ЧиниЛи для лiквiдацi i  так самo uyх<их Тм
пiдpoздiлiв yкpаТнськиx нaцioналiстiв; нe пеpешкoд)ка-
ли тepopизyвати пoЛьсЬке насеЛення' щo заПoчаткyвaв'
нa дyi l{кy iстopик. iв, самoдiяльний та незалerкний вiд
пoлiтичних ueнтpiв oУH - УПA загiн <Бyльби> (ним
кoмaндyвав Tаpас Бopoвeшь, за фахoм каменяp), пoвнiстю
вopoх<ий тaкo}к llloдo кoil{yнiстiв. Иoгo збpoйнi гpyпи
бyли poзгpoмлен i  paдянсЬкl l tии паpтизaнами напpикiнЦi
l943 poкy. <<oтак poзпoчалaся тpагiннa бpaтoвбивva
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вiйна. Hiмцi oб.цyднo нaN{aгалися викoнyBaти poЛЬ стo-
poни' кoтpa зaсyджyс <<неpвoнi нoчi>>. Haспpавдi сaме
вoнl.t пoкaзaЛи 3pa3ки тoГo' як пoзбавитися нeвигiДнo-
гo нaсe.Це}lня. Бy;пl виIIадки безпoсеpеднix пpoвoкaцiй.
.Ц.o цьoгo. pядy тpеба 3apaxyBaти вepбyвaння. пoлякiв
дo пoлiцii, tlolt{y сПpoтIlв чиIlt|лo пoлЬсЬке пiдпiл,rя, яке
peaлbнo oцiнювaлo нiмецькi нaмipи. Гiтлеpiвui забе3пе-
чyBалt{ oбидвi стopotlи збpoсю дЛя саМooбopoни.>> ,o

Пiд зaгpoзoю чиI{eних бyльбiвцями' Членalvtи oУH тa
збpoйними пiдpoздiJ'Iами УПA пiдпалiв пoльських сiл
тa витiсненtlя з }tих' a неpiдкo i вбивств, oкpеillиx It4еш.
канцiв (iнoлi гинyли i цiлi селa), пoльськe нaсeЛенlfя
пoчaлo стBopювати запoбiжнi тaбopи для сaмooбopo}lи.
Hайбiльш.rм oсepeдкo}t сaмooбopoни пoльсЬKoгo нaсе-
леtI.}гя, де пepебyвaлo бл. 25 тис. oсiб, сталa мiсцевiсть
Пшебpaх<е кoлo KiвepЦiв, тaм знайшли пpитyлoк тaкo)к
бaгaтo свpeiв тa yкpаТншiв.

B xoдi з}tищеHня нaсeлel{I{я земeлЬ 3axiднoТ Ук.
pаТyи, Piд p{к yкpаiнських нaцioнaлiстiв та ixнix сoюз-
I{икlB гlтлeplвцlB гиtlyлIl гoлoвнIlм чинolvl tIoЛякI{' aлe
тa'кo)к i евpei та yкpaTнцi, кoтpi чltllили спpoби oпopy
теpopt,Iстичнипt акцiям та актaп{ насI{льствa. 3a спpи.
яI{}Iя pадяt{сЬкI{м паpтизaI{aм, якi вoювали пp0ти oyH -
УПA, пaлалн yкpa?нськi сeла, гипyли iх мeшкaнцi. Aв.
тopи пoстiйнo i{нoю цитoванoi <.Цopoги в нiкy.Ци> y poз-
дiлi, названoмy <Coюзt{ики саlt{ooбopoни>, пoдаютЬ pяд
пpикладiв, кoтpi пpo це свiдчать. <<Tpaплялися Bипадкlt
пеpехoвyвaння пoлякiв, Т.м дoпoп{aгaлI{ втектl{ aбo зa-
стephaли пеpeд нацioналiстaми' 3а щo yпA |<apaЛa
смepтю, тpaктyючи таКoгo poДy фaкти, як- (зpaдy>.
УкpaТнськe насeленI{я, кoтpе lvleшкаЛo нa теpитopiТ Bo-
линi тa Cxiднoi Галинини,, y бiл.ьшoстi випaдкiв не бyлo
вopoжe нarтаHoвлel{e щoдo пoЛякiB, t{авпaки, б.aгатo пo-
Лякlв 3 цих 3eмеЛь влaснe yкpаlнцям' свolм сyсIдaг' , l '  3ав.
дячy€ я(иттям.3а дoпoмогy пoлЬськoмy }raсeленню нa.
цioналjсти з oУH та УПA зaмopдyвaЛи багатьox yкpаТн.
Цiв, неpiдкo пацифiкyючи цiлi yкpаiнськi сеЛa. HезBa-
x(aючи на цe' бaгaтo yкpаiнuiв }Ia зeI{Лях 3aхiднoi
Укpаiпп вl{стyпалП в o6opoнi пoлякiв.> 27 Tpеба вeсь
чaс пaм'ятаTl, Щo теpopистичнi акцii пiлpoзлiлiв yкpaiн-
ських нацioнaлiстiв дiялися нa зaxiд вiд 3бpyна, втi.
кaючи зa 3бpyн, пoлякt{ знaxoдили y тyтеttlllьoгo yкpаТн.
сЬкoгo }lаселeння пpt,lтyлoк' poзyмiння та oпiкy.
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3а пiдpaхyнками' пpoведеI{иIlrи нa пiдстaвi пеpioдин.
них пoвiдoмленЬ oкpeil,tих кoмaндиpiв Apмii KpайoвoТ
.Ц.елeгатypi Уpядy <<замopдoвaнo пpиблизнo 60-80 ти.
сяч пoлякiв нa теpитopii Пoлiсся, Boлинi, Хoлмщини
i Hадсяння.>,o Bтpати yкpaiнськoТ стopoни в хoдi цiei
бpатoвбивнoТ та вiдплaтнoi вiйни нe yстаЛeнi iстopи.
кalvtи. (Тiльки вiдoмo, Щo в oстaннiй фазi бopoтьби з
УПA на теpитopiТ Бескидiв i  в pештi пiвдeннo-схiдних
pегioнiв Пoльщi в l944-l947 poкaх загинyлo бл' 2 тtlc.
пoлякiв тa бл. 4 тис. yкpaiнuiв.)

Тepopистиннi акцii yкpaiнських нацioналiстiв пpoти
пoлЬсЬкoгo l{aсеЛeння пoлeгшyвaли i вигiднo ними кo-
pистyвaлIrся гiтлеpiвцi. <<.Ц.o пoльськиx сiл, кoтpi встoяли
пepед УПA тa iншими нaцioналiстичtlими тepopистt{ч.
ними yкpaiнсЬкими бoТвками, Bстyпали кapнi нiмецькi
експедицiТ, пpoвoдилl{ паuифiкauii, вiлбиpали збpoю,
apештoвyвали чoлoвiкiвl дeзopганiзoвyюни цим oбopoнy
табopiв i пoлeгшyючи дiяльнiсть пiдpoздiлам УПA. Гiт.
леpiвцi l{еoдtlopaзoвo вдаBаЛися дo пiдстyпiв. 3pазкoм
iх пiдстyпнoстi с iстopiя 3 пoлЬсЬкoю сaмooбopotloЮ
в IVlaлинськy' дe IIoльсЬкe l{аселеllня пoвipилo ЗапевI{еl{-
l{яtvl IllмецЬких адl',tlнlстpaтивl{их -..opганlв l oпI,lI|илoся
в .. .  кoнцeнтpauiйних табopаx...>> ,9

3нaчна частина з-пoмi;к пpoнiмецькo зopiентoваниx
тa вoюючих на нiмецЬкoмy бoui yкpаiнЦiв пepeстaла
вipити нiмeцьким oбiцянкaм yжe B пepшiй фaзi вiйни,
а oсoбливo пiд чaс oкупацi i  Cхiднoi Гaличини. Пoслiдoв.
нo спiвпpаЦЮваЛa з нiмцями пеpeвa)кнo фpакuiя oУн.
мельникiвцiв, яка Iиала зI{aчний вплив в УкpaТнськoмy
[J.еllтpальнoмy Koмiтeтi. Мельникiвui пpoвoдиJ.lи пpoпа.
гaндистсЬкy акшiю на кopистЬ Hiменнини, здiйснювали
м. iн. агiтацiю дo дивiз i i  CC <ГаличI{l{а>' yтвopенoi на
теpитopii Рейхy в квiтнi 1943 poкy, тoбтo тoдi, кoли
нiмeцькa аpмiя пoчaла теpпiти пoрaзки нa сxiднoмy
фpoнтi.  Ця дивiз iя впеpше oпинI{Лася нa фpoнтi лишe
в uеpвнi 1944 poкy в кiлькoстi l  l  тис. нoлoвiк, i  булa
oстатoЧнo poзбита в бoях з peгyляpнl{п,tи частинами
Paдянськoi Apмii. 3 yuiлiлих 7 тuc. oci6 бл. 4 тис. де.
зepт}lpyBaли' встyпиBI.tIt{ дo УПA, a 3 тис. зiбpалися,
булtl пoвтopt{o пepeфopмoванi y Haваммepi, i дiяли
в запiллi нiмецькoгo фpoнтy, вllкol{yючи oхopoннi тa
пaцифiкauiйнi фyнкuiТ.
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Aвтop книги п. н. (УкpaТнськe питaння в пoЛiтtlцi
lI  Peчi в tgзз-tg45 pp.n Pишаpл Toжецький пiдкpес-
Лю€ ,  щQ <шoвiнiзм yкpaiнськиx нaцioнaлiстiв мав гли.
бoке кopiння в iстopичнoмy дoсвiдi цЬoгo нapo.цy нa
пpoтязi 

.стoлiть 
i y йiжвoснний пepioд, бyв нaслiдкoм

сyспiльнo-пoл iтячнoi дискpим iна цii, я.ка чtlнt,IЛ aся щoдo
yi<paiнськoгo наpoдy нa й-oгo власнiй землi пiд чy)ким
пaнyваl lням.>."

Питaння oцiнки мeти' Iuoтllвiв та метoдiв лiй yкpaiн-
ських нацioнaлiстiв i УкpaТнськoi Пoвстанськoi ApмiТ
дyх(e сK,tаднe. Kpайнi засoби дiй нацioналiстiв заслy-
г6вyють oсyдy,.як i всiля-кi цьoгo p^o-дy вчI{I{ки. Cyнaснi
дoслiдження дiяльнoстi УПA тa oУH, кoтpi вe.Цyться
iстopиками, пpиt|oсять всe нoвi визнaчення. Tiльки спe.
цiaл.iсти мoж}iть oцiнити цi пoдii y всiй Тx пoвнoвapтiс-
нoстi, сltпaд}Ioщаx тa дpai{атизмi. 3apaз йлеться пepш
зa все пpo тe' шoб зpoзyмiти пpнuини ц9{'Ьс!Ц91yкpаiн.
ськиx кo-нфлiктiв, якi зaгoстptlлися в l9l8_1919 poкaх,
зpoстaли нa пpmязi yсьoгo мiжвoеннoт-o пepio.п.y, щoбн .
з.oсoбливoю силoю вибyхнyти в xoдi II свiтoвoi вiйни.

Пpи визнaненнi джepел пoльсЬкo-yкpаiнськ}lх дpair
1939_1947 poкiв нaле}t(итЬ паIu'ятaти' щo всl ypяди
мiжвorннoi Пoльщi пpoвoдl|ли пol'tlЛкoвy нauioнaльнy
пoлiтикy, зoKpеira щoдo yкpalнсЬкot мeнши}|и.

Beлйкi пo.iriтнчнi opгаЬidаuiТ пepioлy lI Pечi Пoспo.
литoi вбачаЛI| пoльськпft деpжавний iнтepeс в aсиIr{i-
ляцii vкpaiнцiв. Пpедстaвннки еHдeцькoгo l{апpяIt|кy
на чoлj з Poмaнoм.llмoвським тa CтанiclIавoм Гpaб.
ськиtt,t _ як дoвoдllть iVlпрослaва Папе>кинськa.
Тypeк _ <oкpeслюючll пеpспеl{тl{вy нацioнальнoi пo.llь.
сiйoi .uеpх<aви' пpoпo}lyвали _ i як пoлiтики пpaгнyлlt
pеaлiзyвЬти-пйiтикy iнкopпop_auii (пpиелнaння._
np. nеpeкл.), вiдвepтoi пoлoнiзaцiТ i кoлoнiзaцii схiдних
п-poст6piв деpжaвй>' в 1oй чaс як пiлсy-,п.ники, в т. ч.
ТЪлеyш Гoлoвкo i Леoн Baсилевський <бачили мo)lUlt|.
вiсть aсимiляuii yкpaiнськoгo насeлeння i викopистaння
fioгo для спiвпpaui з пoльсЬкoю дepжaBoю лишe шляxoм
видiлення йoмy пeвних пpi
Cхiднoi Гaличини тa сaмo
3дifiснюванa нa Boлинi пpo
сЬкoгo' бyлyни спpoбoю пp
цiйнoi пoлiтикп Пiлсyлськot
тPидцятих poкiв занeдбана. Bo;lинський eкспеpнмент _

дoдaткoвe свiднeння тoгo' як снльllo poзхoдилися iнте:
pесI{ пoлякiв тa yкpaiнцiв на 3емлях Cхiднoi Гaливинн,

слy)кити змiцнeнню пoльськoi дepх(ав}Ioстi на Boлинi
(лe yкpaТнсЬке нaсеJtеt{l{я скJlaдaлo бл. 80 %| цIляхoм
пеpетвopеl{ня yкpаТнuiв на лoяльlttlх гpoмaдян (лepх<ав.
на aсимiляuiя) uеpeз ви3нaння тa пoшаtly дo iх зви.
чa€вo.кyЛьтypнoi вiдмiннoстi. Юзевський зaлyнaв дo
спiвпpaui дiячiв кo.пишньoi Укpaiнськoi Hаpoлнoi Pес.
пyблiки, адpесyючи спoдiвання yкpaiнuiв дo мaйбyтньoi
вiльнoi Укpaiни за 3бpyuем. Biн зaявлЯB, Щo не бaчить
сyпеpечI{oстi мiл< <кoнцепцiею t{езaлeжнoi УкpaТни та
пpинале)l(нiстю oдвiчнo пoлЬсЬкoi Boлинi дo Haйяснi.
шoi Pечi ПoспoлитoT>. Пpoгpaма Юзевськoгo бyлa нaй.
смiливiшoю сеPед здiйснювaниx кotlцепцiй нацioнальнoi
пoпiтtlки, бo мiстила Bизнаt|ня iснyвaння yкpaiнськoгo
l|аpoдy' ДaBaлa змoгy yкpа.iнuям poзвиBaти piлнy кyль.
тypy-' шкiльHицтвo, yкpaiнiзyвaти цepквy ",.

Cеpел 3агальt{oгo нepoзyмiння yipaiнськoгo питаl{.
t|я, llеxтyвання нацiollалЬllиlr,tи тa пoлiтичними спoдi-
ваl{нями галl,Iцьких yкpаiнЦiв, y тoй важкий пеpioл
чyлися пooдинoкi гoлoси пpиxl{Льl{икiв piвнoпpав'я yк.
paiнuiв. Toдi вoни не 3нахoдили tциpшIoгo Ёiдгyкy y
пoльськoi гpoмaдсЬкoстi, алe сьoгoднi з piзних пpнний
зaсJlyгoByютЬ нa вiднoвлeння y пам'ятi.

Pечннкн пopoзyмlшнп з yкpaТнцями
Пeprшими спpaвх<нiми pечl{икaми пopoзyмiння з

пoЛьськoгo бoкy бyли y ХIХ стoлiттi oкpемi вненi, кmpi,
яl( нaпplrклаД €х<и Cамyель Бaндтке нн 3opян ,[oленгЪ.
Xoдакoвський, мoвy, якoю гoBopили рyсиl{и' визнaвaли
мoвoю oкpeмoгo yкpaТнськoгo нapoдy, a нe _ як бiль.
шiсть - дiалектotlt oднoгo 'з пoльських плеil{eн. Cеpел
ниx i Яpoслав.II.амбpoвський чн Людвiк Мpoнкoвський,
кmpi пoбaчили швидl{o пpoгpeсyюний наpoдoтвopний
пpoцес сepeд yкpaiнuiв i бiлopyсiв тa визнaли 3a циi{ll
вlдpoДI(yвaними нapoдaмн пpавo нa вJtaснy дoлю нa
свoifi землi, чим пopвaли з кoнцепцiею Пoльщi в кop.
дoltаx 3.пеpед poзпoдiлiв.
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Taк самo y ll,l iх(вo€нtlий пepioд iснyвали сepeд пoЛЬ.
ських yгpyпoвaнЬ I{еBeликi гpyпи пpихилЬникiв пop.oзy.
мiння.-oдЬим 3 наf,rвизначнiшtих пpедстaвн}rкiв iдеТ пo.
лtoбoB}toгo po3в'я3aння yкpаiнськoгo питaння бyв yжс
цитoваний Мap'ян 3дзсxoвський, пoгляди кoтpoгo за.
слyгoвyЮтЬ нa згадкy хoча б Чеpeз тe, ll(o бaгатo пеpед.
бaчeн Ь цьoгo письмейн и ка- tt{исJl итeля sбyл ися. П poгoлo.

3дзсxoвський назвав цю спpaву тeмнoю, бo вoна тiснo
пoв'язyвaлaся 3 }IaцioналЬниl' пита}lняtr,t. Час, свiдкoм
якoгo вiн бyв, yueний oкpeсЛив як eпoхy <poзпepeзaних
i шaлeних нaцioпалiстичI{l{х >кадoби та пpистpастi>.
Цeй нaцioнaлiзм, кoтpий t{алежаЛo вiлpiзняти вiд пaт.

ськiй opгaнiзаrr i i  Ky.Kлyкс.Kлан, Meтoю якoi бyлo oни-
lllеltttя Aмеpики вiл нyх<их нaшаpyBaнЬ тa кoЛЬopoвoгo

шистськi  l t lетoди'- це знaчитЬ не бaчити ним €  фаt l t l3tu,
не poзyмiти тoгo' lцo нapoдI{тися вiн мi,г ли[Ue I{а гpyнтi
психiки, зoвсiм вiдмiннoi вiд нашoi.>> t

Iнтepeсам тa егoТстичI{l{ти пpaгнeнням нацiй i  пацio-
нал Ьниx.гpyп. aвтop peфepaтy пpoтиставЛ яв 3aЛaгoдх{y-
юuy п.oлiтиннi сyп-еpеннoстi yнiвеpсaлiстиннy xpистияt{-
сЬкy lдею .великoi poдини наpoдiв, симBoлаlvtи кoтpoТ
y сеpеднi вiки бyло Папствo та FIiмецька lмпеpiя. oдiro.
Часнo з пoчaткoM Pефopмaui i  деprкaвнi i l lтepесЪ зaйtlяли
мiсue хpистияl{сЬкoгo yнiвеpсалiзмУ, Щo пpизвeЛo дo
кyлЬтy деp)I(авt{, як святинi. Пoльська дуI\,tкa ХlХ стo.
Цття _ вBaжaB 3дзеxoвський - пpoтистaвляЛa нацiю
,(epжавi, мpiюни пpo всeзагальнy гapмoнiю l lapoдiв,
бo нapoди влюд.ствi €  тим, чим нoтй в aiopлi, здiйсirення
нa пpактицi цiеТ гаpмoнii бy.п.e, зa висЛoвolи Kpaсiн-
сЬкoгo (пеpeнeсeнням сфеpи пoлiтики y сфepy pелiгii>.
гlацloнaЛЬнa |Дeя' щo poзвивallacя У дyсi хpt{ст}lяl{-
с.Ькoгo yнiвepсалiзмy, зaнепaлa пiсля l848 poi<y, кoли
ii витiснилa кoнцeпцiя нацij.дepжaBИ, яKa cTaЛa мeтoю
та пpeдп{етoм кyльтy.- l щoсильнiшим}l пoчyваЮться
нашl-деpх(aви, тиl\{ бiльшe 3poста€ Тх нeнaситнiсть.

Усi poзлyмrr' пpедстaвлепi y ileфеpaтi, мaли oбгpyнтy-
вaти нeминyнiсть (lllиpoкoгo зaдoвoлel{ня виI*loг нацiЬ.
налЬl{l lх п{eнПIин>' lt{еtII lIиIl свpейськoТ' литoвсЬкoТ, бiлo-
pyськoТ, i в пеpшy ч.epry yкpаТнськoТ. УкpaТнсЬкoмy
питаIlню 3дзехoвський филiлйв неil{aлo yвdги y свoТ1
iстopикo.пyблiцистичниx наpI{сах 3a. Iх aiaлiзoвj налe.
жалo б пpисвятити oкpeМy poзвiдкy. Tyт oбмех<yся Лншe
нaгaдyваHняIvr пpo кiлька мoментiв, кoтpi, l lа дyмкy
peктopa Унiвepситетy Cтефана Бaтopiя. y Biльйюсi,
стали б y пpигoдi мя oздopoBленняl взаёмoвiднoсин
пoлякiв i pyсинiв <дllя дoбpa не лишe ГалиЧини, а,'Ie
i д.llя всьoгo наpoдy>. Hайпpилатнiшим мiсцем пpацi
для <бpатepства Пoльщi i Pyсi> 3дзеxoвсьioму
видaвaвся Львiв, але (пеpекoнaний Еpазмoм Пiльтцей,
шlo стoсyнкtl, яKi пa}IyютЬ y цьotvty мiсui, poзvаpyвaли
не oдI{oгo пpихильl{пка пoльсъкo-yкpаТнськoгo €днaI{-
ня), вiн oбpав Кpакiв. Бажання пpiuювати y Львoвi
вlдoиваЛa пoведiнкa частиl{I{ pyсинiв та poзгvloви з пpoф.
Михaйлoм Гpyшевськиt\,l' хoча uмoжливo, щo нdхiiь
ця часткoвo виI{l{lgta i з нашoi вI{ни>' писaB 3дзехoв.
ський y наp1-с-i <Пoльща пiсля l863 p.>, цитyючи }1и-
тpoпoлита Шeптицькoгo: .<3,алишимo - кa-зав менi
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Митpoпoлит шeптицЬкий, кoли впеpule я oтpиJvlав y шЬo.
гo дo3вlЛ нa вlдвlдини'- пoлlтикy B сTopoHl' BoHa l|e
3алежитЬ нi вiд вас, анi вiд It{ене. Aле я би paлив пaнoвi
зpoбити oди}l.дoслiл: спpoбyйтe y цЬoмy мiстi, кoтpе
для них € нацloналЬ}Ioю святиl{ею' y)I(иBати нa пpoтя3l
цiлoгo дl{я pyськoi мoви, тoбтo звepтайтeсЬ нeю дo кo)t(.
нoгo, 3 кям бy.u.ете lvtати спpaвy, чи тo в yстанoвi, uи y
кpaмннЦi, а чи B кав'яpнi; pyчaюся, щo зiштoвxнетeся
нe 3 oдниМ гpyбiянoм.>

Цi <хapактеpнi i ,  3дa €тЬся, слyшнi слoва,> - як
ix oкpeслив сам 3дзсхoвський,_ вiн тplttvtав y пaм'ятi ,
пишyЧи сBoю статтю <Пpo пoлЬсЬкo-pyсЬкy сyпеpечкy)
для <Tигo,п.нiка МoсксBск€гo>, кoтpa визHанa oб'ектив.
l{oю, нeзвaжaюЧи на те' щo пopyшeнo такy дpaх(ливy
тeмy. Тoмy нe дивt|o' щo такий визначний знaвeць
yсiсi слoв'янщtltIи нaгaдyвав дyмкy пyблiuиста oлексан-
дpа €ЛЬсЬкoгo з Мiнщини, кoтpий дoBoдиB, щo нaлeжнтЬ
qпoстyпaтися, давати pyсинaм yсe, чoгo зaхoчyтЬ, хoчa б
зi збиткoм для ttас, кpaще aмпyтацiя oднoгo члеttа,
aнiх< гангpeнa yсЬoгo opгaнiзмy.> 3дзсхoвський тaкoж
пoстiйнo пiлтpимyвaв Мixала Бoбжинськoгo ( l849-
l935)'  пpoгpaмa кoтpoгo мiститься y слoвaх, сKaзанl{x
Cтaнicпaвoм Tаpнoвським y l866 poцi, на t{иx пoсилaвся
Бoбх<инський: <Tyт y Гaлининi не п.epeслiлyватl{, а зpo.
lцyвaтI{' дoглядати pyсЬlry нapoдt|lстЬ' a 3lvllцtll €  Boнa
над,Цнiпpoll'{; тyт y Львoвi (тpeба) дaти iй poзвинyтися'
a нeзaбapoм всмoктyвaтип'e вoHа y себе сoки з Boлинi,
Пoдiлля i Укpаiни... Бyле Pyссю, але Pyссю, бpатньoю
Пoльщi i  в iдданoю oднiй спpавi.) oo

Haвкoлo пpoблем yкpaТнськoТ меншпни в ПHP

.I l .pyга свiтoвa вiйна пpинeслa iнaкшe виpiшeння
пoлЬсЬкo.yкpaiнськoi пpoблеми, анiх< спoдiвaлися дo.
вoеннi yкpaiнськi opгaнiзаuiТ та пoIIьськi ypяли i пo.
лiтичнi паpтii. Укpaiнськa стopot{а дoсягнyЛa в oс}toвHo.
мy oлнiеi з цiлeй, дo якoi пpaгнyли всi yгpyпoBанllя
i  пoлiтичнi пapтiТ, a сaме oб'еднання Укpаiни, aлe не
тoгo' t{а якe спoдiвaлися yкpaiнськi нацioнaлiсти, а тoгo'
яке здiйснили кoмyнiсти. oo

Пiсля yстaленtlя в 1945 poцi схiднoгo кopдol{y' нa
пoJlЬсЬкoмy бoцi зoсталися зeмлi Лeмкiвщини, Цaдсян.
ня, Хoлмйини i  Пiдляшшя' плoщею l9 500 км2, насe.

Cьoгoднi, вt lopа' завтpа пoлякiв та yкpаiнuiв

т}lя дo кiнця 1946 poкy дo сPсP пepеселeнo 480тис.
oсiб. Пiсля зaкiнчення чиннoстi дolt'oвле}loстi пpo pепaт.
piaцiю близькo 300 тис. yкpaiнuiв бyлo oхoплеtlo т. 38.
aкцiсю <<B>. Iх пepeсеJlеtlo tta Boз' €дЦанi 3емлi, пoчиllаючи
вiд Cyвалкiв i  oльшTина .Чepез Гдaньськ, Koшaлiн,
Щeцiн, дo Гoжoва, 3елeнoi Гypи, Bpouлава i  Kатo.
вiu. Пеpесeленцiв планoвo poзмiщенo пo селaх Mалими
гPyпаМи' так, щoб ЧисЛoм вoни нe пepeвищyвaлИ |0 /g
вiд пoльськoгo населeння, а такo)к aби нe il.leшкaли
в бeзпoсеpеднЬoМy сyсiлствi oднi з oдними. У uьoмy
Btlпадкy аpгyгvlеtlт' щo пoляки тaкo)l( зa3нaли пepeсe-
леttt{я зi схoдy, tIеспiвмipний i мoже стoсyBaтися Лиtце
oбмiнy нaсeленl{яtt{ мiж Пoльщeю Tа CPсP, в peзyлЬ.
татi кoтpoгo пoЛяки oпиниЛися ссpед пoлякiв, без за.
гpoзи BтPати власнoТ самoсвiдoмoстi, на щo бyли пpи-
peненi пеpесeлeнi в |947 poui yкpai l lu i .  Kpiм тoгo, пеpe.
селенl{я в сepе.Цинi 1947 poкy (впopy сiнoкoсy, B чaс
набuIи>кення >книв)'  кoли oсвo €нttя здoбyтих 3eмeлЬ тpи.
Bалo вх(e двa poкl{ '  спpt{чиHиЛoся дo тoгo' щo yкpalнцl
oтptltv'yвaЛи завiдoмo пoвнiстю спyстoшeнi aбo знищенi
peштки пoнiмeцькиx гoспoдapстB та т. зв. чвopаки'
фiльваpкoвi бapаки, чaстo зi  спiльним oбiйстям i  poз-
дiлet lим мirк кiлькoMа гoспoдapями oдниtи вeликим бy.
диtlкotи для iнвeнтаpю, iltoдi без вiкoн, л.вepeй, a навiть
пoкpiвлi чи oднiсi стiни. Пpи всьoмy цЬoмy вoнt,l l{е
мoгли poзpахoByBaти нi tlа якy дoпoмoгy з бoкy мiс.
цевol вЛади.

Пpoблеми yкpaiнськoi меlrшини Hенaдoвгo викЛIlка.
ли зацiкавлеt l} lя в l956 poui.  Тoлi впepшe мaйх<е пiсля
дeсяти poкiв пo виселеltнi ,  бyлo вислyханo вимoги нa-
сеЛеt l l lя,  навiть пpoiнфopмoBaнo гpoмадсЬкy дyi l{кy пpo
пpoблеми yкpaiнцiв, пPo щo свiдчать настyпнi фpaг.
мент! l  з i  статтi  K. 3aлейськoгo, yмiщeнoi в ти)Kнeвикy
сПpавo i  Жицс>.- 1956.- N9 7 (вiд 29.VII),  кoтpий
пoвiдoмив-пpo вистyпи на l  з ' iздi  l{oвoствopенoгo Укpа.
Тнськoгo Cyспiльнo.Kyльтypнoгo Toваpиства, який вiд.
бyвався в Палaцi Kyльтypи y Bаpшавi: <Пpигoлoм.
шливi пpoмoви. Poзв'язалися язики' вибyхли затамoванi
8 l . lб6
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жаЛi. .ц.ехто oсI(аp)кy € Bла,цy i yсix пoлякiв. Cпале.
нi сeЛа, гpaбylIкЕ, yB:язненt{я' нeвинtlиx' нapештi висe.
ле.}lHя. Oтpимaли найгipшi гoс.пoдapства. 3лoстнвiсть
Haших сyсiдiв _ пoлякiв пpt{ lt, loвчaзнiй, 3гoдi BЛ8r]I.Иl
Лавина пpиклaдiв. Aд>кe дeлeгати.3i  вс iе i  [IOльщi. Hай.
бiльt l lе yкpаi l tu iв.  пoнад oлpoю, знaЧl iа к iлькiсть y Кo.
шaлiнськoм,y та oльштиllсЬкoмy BorBoдствax: 3агалolt+

IrlожливoсTi мaсoвoго пoвеpнeння: Boнo rиoжливе l 'IИШto
y Bиttяткoвих випaдках. .Ц.елегати - зl{oBy, свoe: 

"Я'хoЧу ПoBеplryтися.)> Bимaгають склика}|ня кoмiс i i ,  кoт.
pа б дoслiдl lЛа Mo)к.Цl lв iсть i  opганiзyвaла пoвеpHеl l1 lя. . .
Bихoджy з Пaлaцy пpигoЛot\ lшеl lий. Якщo "тIHltIe Пoj lo:
вl{l{а 3 тoгo' щo буЛo скаoаt}e' це llpаBдa - тo яt{
миt пoЛяки' вигляда €мo? 3вiдки У нас ст iльки l t loвi-
l l iзмy, xвopoбливoТ. пoгop.Ци лo нy,х<иx, звiдки бpyтальнa
пoлoнiзацiя? .Це нашi тpaдицi i? .Ц.е l taша.зaкoннiсть?>>

-Лiсля майже тPиДЦяти poкiв, щo N{инyЛи.вiд I 3 ' iздy.
УсKT, матepiальlte станoвиute yкpatншiЪ y Пoльшti  нЬ
вi.Цpiзнясться вiд. стаtloвишla пoлЬсЬкoгo населення. oтi
yкpаi l rськi  <<хлiбopoби> дoсягaютЬ, неpiлкo y склaдl|их,

(насoм на 300-400 м.) oбop. ни кpиIlицЬ. Ce.rяни
тyт пpat lЮЮтЬ нa грyl lтаx IV катeгopi i ,  t lезва)каloЧl l  }tа

вiдcyтнiсть дopiг тa зpyйнoванy забyлoвy tlе схoтiв
сеJlитися. 'Toмy yсe цe бyлo зaлЮднeне <елемеllтаlvtl{
З oпepaцii B>.

Укpаiнськe нaселrння тyт, oд}Iaк, всe lцe наIIIтoBxy€.
тЬся нa вияви нeпpиязнi з бoкy сyсiлiв.пoлякiв, нa
вopoжiсть i пpiзвиська на зpaзoк <yкpаТнськi бaндe.
piвЦi>, <бандитське Haсiння> i т. п.

Cхoн<i ситyaшii, дoсI{ть частo пoл.ибyвaнi, свiдчaть
пpo те, Щo багaтo шe тpеба зpoбити, aби знайtшли пpак.
тиЧнe застoсyваHня фopмалЬнo гapaнтoвaнi кoнститy.
цiею ПHP пpaвa yкpаiнськoi мeншини нa вiльне вжи.
Daння i ,poзвитoк piлкoi мoви.

.Ц.qсвiд yжe мaйх<е сopoка poкiв пo вiйнi yказyе нa
те, щo зaмadlo Лишe дiяльнoстi УсKт i пyнктiв }IавчаI{ltя
yкpaiнськoТ мoви, числo кoтpиx y 1979/80 шцi4-ьцo.1и^У
loiri знизилoся дo 29 зi |52' якi iснy.в.aл^и в 1958/59,
h лiчбa yннiв знизилaся вiдпoвiднo з .z6o2 дq 645.

Hеoбхiднo в llepЩy Чepгy злaп{aти стiйкi yпepeдx(eн.

Cлoвo>> i альмaнaхoм' кiлькoмa читaлЬняiДи' tvlt{стецЬ.
,кими'кoЛективaми, пyl{ктa{ии нaвчанtlя yкpаitlсЬкoi мo.
Bt,|' €диtloЮ l{епoвtloю'сеpeдньoю lltKoлoю в Бiлoмy Бopi'
сepеднЬoЮ в.Легнiцах i Гopлoвi lлoвецькoмУ (лe пopял
з пpoгpаMoю oбoв'язкoвoю B пoльськiй шкoлi.лiцei i
здiйснюваlloю пoльсЬкoю lvtoвoto, дoдaткoBo виклaдa€.
тЬся yкpaiнськa мoвa)'  УсKT B дoсить oбмeжених
poзмipaх займаеться пoшиpе}ll.lям та пoпyляpизaЦiею
.yкpаlнсЬKol кyлЬтypи тa i,tистeцтBa, як пpaвилo-лf{шe
y сBo€мy сepeдoBищi. Bихoдoвi пoза межi УCKT зi
свoiми дoсягt{еtl}lяI\{и aх( нiяк нe спpияe yстoянa ат.
мoсфepа непpиязнi i нeбa>кaння lloлЬсЬкoгo ttаселен}tя,
a тaкo)к пpийнятa кoма}Iдoю Геpeкa 20.02.1976p. на
Плerryмi ЦK yxвaлa <Пpo пoглиблeння пaтpioтиннoi
ед.нoстi l{аpoдy, пpo змiцнellltя дep)I(аBи i poзвитoк
сoцiалiстичнoi дeмoкpатiТ, зaснoванoi нa пpинципах
<o.Цнopi.u.нoТ eтнiчнo пoльськoi .п.еprкaвнoстi>.

Пpoгpамне oгoЛoшеtlня вищoстi oднoмaнiтнg-г-o сy.
спiльётва над змiщaним, i  тo ще в 70.х poках ХХ стo.
лiття, B деp}кавi, кoтpа i тaк y>ке дав}to e кpаiнoю з мpiй
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сндеKiB, кpаi} loЮ MaЛo Hе oднopiднolo етнiчнo, l laцio.
l IaЛЬl lo та pеЛiг iй lIo (усi  нaшior lаЛьl] i  МснIIrини с lс iадаlbть
б,rизькo 2 %\ '  

пpl l3 l]е,Io дo тoгo, шto в Пoльсьr<iй Hа.
poднiй Pеспублi l t i  .  .  спaдкo €Мницi t lивiлiзацiйниx i  кyль.
1},pl lих t lадбань I та II Pе.t i  Пoстlo.;I l , tтoi ,-  безкаpнo,
ссред бiлoгo дня, зa ТихoЮ ЗгoдoЮ кoIIсеl)I]aтl lвt lo i  влa.
ди iмoвча3ниМ дo3вo! ' loM ГpoмaдсЬKoТ дyмки Пoтoп-
r atto безлiч безI l i Ir  t lи х <<o, 'IТ3 DiB i l l  и lIvBI lI  l l l |  и >, бYдoваних
вi, . t  часiв Яге'rлоtt iв твopt lяйlt  p iзнйх t lаpoлiв та нацiй,
r<oтpi вмi". lи )t(итt l  B еднoстi ,  а"r lе не в нiвелюваltt l i ;  тa.
кс спiв iс l lуBaння, в iдttoв, ' lеttе хoча б y l|с3l laчl{их poз.
шl ipах, сЛyжи"гIo б вiдкpитoстi  /1O всЬoгO iHшoгo, t lУжoгo,
а" l lе opигit tа,rьнoгo, ваpтiсttoгo та г iдtIoГo l t iзttаt l t lя.
[]засг ' loпiзt lа l l t l ' I  Ta взасмoзбагачеt lIIя ПoЛякiB i  укpаir l -
t t iв .Цol lpoвадtr"qo б^ дo 3ЛoМу Bсе ulе iс l tуюuих yl l rpe-
/ ' l )кеl lЬ, pO3I] 'я3аlI l lя кoнфлiктttих ситуаtt iй Ta сТвopеIl-
l lя тp14ва!, lих пiдсr.aв j lЛя дOб[)OсУCiдсt,киx, Hе десТpyк-
ТивIlI]х '  а Tвopt lиx сr.oсуttк iв пoмiж ДвoМа Hаpoдаt\,tt{ '
: l  I lе B сBoЮ чеpГy Запoбiга"1o б: lамикаt lню в,сoбi ,
кol lсеpвуванню oдвiчtIих т lpеTеt lз iй, непpиязнi r .а вopо.
iкoс.г i  стoсoвl lo чу)киx, а ttерiдкo й свoix, т iльки дещo
вi i lмiнних, а. lе в uiлoму спpяMoваних l lа дoсяг}|ення
1.Ol )I( IlIеTl,l.

I lехтyвaнt l l l  пoтpебoю i  мoжлl.tв iстю пiзнаваЛЬних
: lyстpiней пo"rяlк iв з у 'I<pаТt lЦяI\ l l I  IIpl lЗBOдитЬ дo тoгo, щo
у)t(е беЗпoвopoтнO Гl lHутЬ oстаltнi  ц iItt lс lст i ,  кoтpi б Мoглlt
с '1угyваTt, l  взаепloзбаl .ачеl l I t lo,  i  зникаloть мiсця, де тaкi
зус.гpi .r i  МoГЛtl  б вi l tбуватися. ГаснyтЬ oди}l 3а oдt lиМ
l]oГt l|  хpисTиЯнсЬкoГo дyхOBtloгo }(ит.гя в пoкинутиx
(внaс.r i .1oк пCpCсс" lе l l l lя в ipyкlнltх) i  шtоpазy г l iдylIадаю-
lI l tх l tCI)кt]ах, I(o.] pi  с. l .ан<lви; lи oту €диHу, зматсpiа. l I iзo.
вaltу безr l i t trrу ваpr. iсгЬ, BI lЗt}o. ' lяЛtt Itoвi  t tа/t i i  тa xotsаЛи
lrai i l toтаерt l t i t t l i  пpаt.IICl l l lя iх бyл. iвttиvих. Brutиpають
ttвiгу, .1 i  я l< в пoсзiях [IIсв.rеl t l iа виul l lевi  сади, нашlеп-

" lсr l i  yкpаi l{сЬк}t}1l-t  <гpенкoсiя ir l l I>. Усихaють кpl l t lиЦi,
викoпанi кoзакai , tи там' де Bt;ни кoJ 'IисЬ ПaсЛи кol lей.
У ёа,tах пpи спaлеl lих буДинкaх poстyтЬ гyстi  тpави,
а j lyки BKpl lЛИCЯ куПaN,r l l  в i" ,Iьх. 3никли гopoбui -  не.
poз;ryннi супyтнl ' lки ЛЮдсЬI(их oсеЛЬ. 3l l I tщенttя i  ви,rюд.
lIс l l l Iя Бсски;t iв i l lаЛo сBoi} l  t tаслiдкoпl пoBтopнс 3дичa-
вt lIt tя землi,  тaкolo всJ ' l  икoЮ пpацеЮ oсвoснoi oд вiкy py.
с l , t l{аМи' кoтpi як гpot\, lаДяlIи тoi  )к деp)t(ави - I  Pечi
I- l<lспoлltтoТ' xoдl lЛи гopаIl1tl зi свoiми oTapai l ,tи aж дo

. cьoг9днi, вчopа, завтpа пo"пякiв та yкpai l luiв

Kpa6oва, y тoй Час, кoли кopoлi Ha,цаваЛи ПoлЬсЬKl i i
r i lЛяхтi  Bpo)кaйних 3еN{слЬ пiд Kиевoм.

Bt laслiдoк пеpесeлеIII. lя yкpaТrruiв <<дo кiнця l !a7 p.
лl , t l l tе y тpьox кoлишнiх Пoвiтаx пiBденнo-схiднoi Пoль.
щi - сянiцЬкoil,ty, лiськoмy та yстpицькorvry, бyлo пoлt{.
шенo 276 с iл i  пoнад 27 тиc. гoспoдаpств.. .  Hезвах<аloчи
t|а те, l l lo пpoцес 3асeЛrнI{я Бескидiв, 3апoчаткoBaний
B}ке y к iнцi сopoкoвих poкiв, пpизвiв дo ствopеIrня 6 тис.
гoспoдаpств, oдl|ак надалi iснyс тyт (все ше 2| тt lc.
неoбpoблюBаниx гoспo.цapств.- B. M.) pял, мiсцевoстей,
щo заЛиlrraЮться лише }rазвaми нa N,raпi ,  аЛе пoBнiстю
пoзбав.llених сталoгo нaсеЛеl{l{я.>) 37

3аpaз Бeскиди знoвy стали пpинaднoю poзвaгoю
для мисливцiв тa тypистiв. Як мoжна дoвiдатися 3 poз-
дiлy п. н. <oб'скти нацioнaлЬнoгo кyлЬтy> y книзi  пpo
тypи3м 3азt lаЧеt loгo pегio l ly: <У пpoгpaмi нaпевне yсiх
автoмaнДpiвoK пo Бeскидaх €  ПаM'ятник (вiлкpитий
в l962 poui) пaм'ятi  загиблoгo гeнеpаЛа Kаpoля Cвсp.
чевськoгo-BaлЬтерa' Щo зttaxo,, lиTЬся в Яблoнках бiля
Бaлигopoдy. Biдoмий багатьoм тypистаrvl  oбeлiск, пpи.
свячеt lий слy>кбoвцям Мo ( l lаpo;rнoТ мiлit t i i . -  npuм, nе-
pекл,|,  пo, ' lеглим y бopoтьбi з бat lдами, Зl{ахoдиTЬся на
yзг ip ' i  Kамьottка y uентpi Тiс l lo i .>> ,o Aле пopyч :} пpoгpа-
мами i  тpасal\ , lи .п.ля автoбyс}Iих ПpoГyляl loк iснyютЬ y цих
мiсцeвoстях тypистиннi сте)кки' мipяюни кoтpi ,  r t , toх(на
пoбaЧити щoсь вiдмit lне, анiж кpiзь tuиби автoбусa, пpo
щo свiдчать вpа )I(еt l  tIя скаж i  мo Уpшули ЯнiItкoТ-Kpивди:

lлy кpiзь сeлa, вLrьxoto пopoслi,
слiд.ами стe)кoк, кЛaдoвиlцем плoтiв,
3а пopoгol\{ цеPкви, зapoс;roi  бyp'янaми,
oбтиpaю iкoltaм зaплакаlt i  oбли.t.Iя.
A tta мoгилax 3 IIсpегltиЛиМи хpестами
зaплiтаю г l{yt|к i  Галyзки бapвiнку
t  y 3аPoсЛих t l lип| 'u l l l ioю хих(ах

. в i tr lаю пaI}yтиt lI{я сеpсбpистi  кopoни.
сид}ку нa ме)I(aх, дс тсpпка тepниlIа,
мal lдPую пoJlеM, дс скpадa €ться B'юнoк,
крiзь тpaвaми пopoслi всe нoвi
дopoГи, якi  к irrчаЬться в пo},tеpЛих садах.:,9

(.[ l .oс;r iвний псpскЛад ._ npuЯ. nеpекл')

Чи мoжнa сьoгoДtt i  в ipити, tцo <<бeздoмrrий Хpистoс
3 лемкiвськoi капл{tчкl l>>, якнЙ тихo N,roлитЬся ЩoBеЧopа
пoсepeд пoкинyтих, сaдiв, зHoBy oсеЛиТЬся мi>к бi . ' lих

I rl9
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вl{pа3iB та pеалiй. y твopчoстi.письмeнникiв, .пPиIlaле)l(-
ltих дo (Iloетltчнoi yкpaiнсЬкoi шкoли> з Юлiyшeм Cлo.

PЁцьЦим та Ceвеpинoм ГoщинсЬким на uoлi, ни нepo3y.
мiкня чQПry для бiльtuoстi tloлЬсЬKllх рoмaнтикiв втiлеlt.
ням свoбoди стаЛи в пepшy чеpгy yкрajнськi кoзаки).

3бaгaчyюч исЬ таки tt,t Ч и}Ioм, а oдtloчасtto oтp l{п{yючt{
шlанс пpаDдивoi peпpeзeнтацii, yкpaiнui в Пoльщi стaл}l
б пpoвiдникаМи пo пpикpашеl{их yкpаiнсЬкими акцен.
'тaмl{ палатах I1oЛЬсЬкoi кyльтypи' а тaкo)к пoслаMl{
кyЛЬтypи сBoгo Hаpoду, якtlit сЬoгoдtti ltaлiuyс бл. 50 млн.
осiб та Пpoх(ива € ' в oсt{oBнo14y, y безtloсеpелtlЬoмy
сyсiдствi з tloлякаМи.. .  Tакe, пo.спpав)кнЬoмy гумаlIне yкJ lадеttня стoсуt lк iB
iз сyсiдами с r ioтpiбним' кopисlIиi l r  i  мoжливим. Таким
мав би бyти i  -  я в ipю - буле зaвтpашнiй дeHЬ пoля-
кiв i  yкpаiнцiв.

3 дyмкoю пpo мaйбyтнe

Пoльськo.YкpaТнський дiа;tог l tелегкий, але с на.Цiяt,
щo poзпoЧатi спiльl l i  вах<кi poзмoви пo. l lяк iв та укpаiн.
цiв l Iе oбipвyться, а бyлyть l lpoBaдитися й дaлi пo-пapт-
HepсЬки i  виявляться кoнстpyктиBt|ими' ПpизBeдyTЬ дo
стBopeI{ня тpивaЛиx oсltoB лoбpoсyсiдсЬкoгo спiB)t(иття,
взасмol l iзнання i  твopчoгo взасмoзбагаченtIя. Цe стaнe
lt,toх(ЛиBиIvr тoдi, кoли llоблякнyть <<нepвoнi нoчi> Boлиtli
. iа <<загpaви y Бeскилаx>>, якi  Bсе ще засTyпaютЬ сoбою
всесвiт oдвi . lн l lх t loЛьсЬкo.yкpаiнських стoсyнкiв, Щo
poзBивa"Цися pа3 г ipruе, pa:] кpaще, a i t loдi  вибyxали
з х<opстoкiстю, N,ro)кЛиBoю тiльки y гporиадяHсЬких
вiйнах, пo3l lаЧеHих кpoв'ю, 

' IK 
пepша бiблейська po/ lинa.

.  
z\би lro"ЦЬсЬкo.yкpаiнський дiалoг.мiг бyти паpтнеp.

сЬKl lМ, щиpи},t тa тBopчим, пoвиннi бyти дoтpимaнi
нaстyпнi yмoви. B пеpшy Чеpгy 3.yкpai l luя неoбхiдIro
зI{яти таBpo <<гайдaмaки.piзyнa>>.u, 3f iдgдеpiвuя-6aн-
диТа)>, .п.yrке г;lибoкo закopiIrrне y пoбyтoвiй психoлo-
г i i  в Пoльщi, а виpaз <<yкpаiнеЦь>, <<укpaiнський>> пoви.
l.Iен з'являтltся ttе ЛишIе B нeгaтивнoМy кol{текстi, a-лe
й y нейтpаЛЬнoгt,ty тa пoзитиBнoN,ty, яK oт щoд.o yкoаiн-
сЬких кyлЬтypt l ,  писЬМeнства, гvty3.ики й мaляpствa,
у шкlJIЬ}lих I l lдpyчниках'  eнцикJIoпедlях'  а Tакo)к y засo.
баx мaсoвoi i Irфopмaui i ,  га3етax, rIасoписaх'  пo pадio
та l lа телебаченl l i .

l9 l

лiлей y вiлбyлoвaнIх:- неpiлкo сьoгoднi непpистyпних
yкpаIнuям цepквax? Чи нe 3гасt{е свiтЛo пpинесених
тyдп пpeдкoвiчних евaнгелiй, якtlми l{аставлялttся }Iа
шЛях пopятy}|кy все нoвi пoкoлitlня синiв i дoчoк цiеi

кaM' пpавa на пoвl{y свoбoдy Biддaватн шанy Бoгoвl
у oб-pялi свoiх пpедкiв y uepквах з внyтpi lшнiм yбo;ioм,
який вiдпoвiдае вимoгам вiзантiйськo.cлoв'янськoi лi .

самoсвiдotr loстi i  пiдтpимaннi свoсi вiлpyбнoстi сеpед
HепpиxилЬl{oгo дo нeТ пoльськoгo сyспiльства.

Cтвopення лля yкpaТнцiв мoх<лйвoстi всeбiчнoТ на-
poд}loi oсвiти, пiзнаlI lIя власHих кopeнiв, дoзвo,rилo б iм
вiднoвити нацioнальнo.кyлЬтypl{y сyб'ектнiсть, a це
в сI}oю чepгy спpиялo б oзнайoмленttю з yкpаiнсЬкoю
кyj.Iьтypoю iхHiх 1lo"ЦЬсЬких спiвгpoмадяlн. Пoльський
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<oднак y псt,lxoлoгiчнiй атмoсфepi, в якiй х<ивyть;
y Пoльшi yкpaiнui _ як сJlyшtlo зayвах(}tлн }toлoдi кaтo:
ликtl 3 Люблiнa,_ виpiшальнoю € нe. пoлiтикa BJ}ади',
а стaвленHя пoЛьськoТ гpoмaдськoстi .та .пoЛьсЬl{oгo.'
Koстeлy>. Cтaвлення )к пoЛьсЬl(oi гpoмaдськoстi тa стaв.
Лeння впливaючoгo на цю гpoмадськiсть Koстgпy Лoч}rq.
мiнятися нa кpаще'- якrtlo в oсeредках пiдгmoвки кате-
хитiв та священикiв бy.пe запpoвaджeнo IIpедмет чll
пpинaймнi цикл лекцiй aбo пoвiдoмлeнь' на якиx слy.
хaнiв iнфopмyвaтиil,tyтЬ пpo iсllyванl{я' хapактep i сyт.
нiсть лiтypгii, мoлитв тa pелiгiйниx oбpялiв вiзантiliськo.
сЛoв'яl{сЬкoгo вapiантy хpистияHства. 3oвсiм iдеaльнoю
бyлa б ситуаЦiя, кoлll б, poзyмiюни сyтнiсть лiтypгii
вiзантiйськo-слoв'я}IсЬкoгo oбpядy, вipyюнi тa дyхoве}I.
ствo PимoкатoЛицькoгo Koстелy хoчa б pаз y >киттi
взяли участь y такorvty Бoгoслy>кiннi. Тoдi б не бyлo,
нaпeвHe, тaких ситyацiй, кoли стyjtеtlтка B poзмoвi пpo
yкpaiнцiв y Пoльщi пt{тa € :  <Чи yкpaiнцi вмiють хpести.
тися?> _ а пapафiянка pимoкатoлицЬкoгo ви3нанl lя '
кoтpa мoЛитЬся в тoму ж Бo>кoмy [oмi, щo i ii сyсiдка
гpекoкатoлицЬкoгo Bl{знан}lя, пoбaчившн пpouесiю вi.
pyЮчих гpекoкaтoликiв _ кoмеl{тy €: <.Ц.ивiться, дивi-
TЬся, тx Мати Бoя<a схoжa }Iа }tашy.>

Як банимo, все lцe актyаЛЬl{ими 3аЛишaються вiдпo.
вiдi, дaнi п'ятдeсят poкiв тoмy ви3наЧtlими зl. lавIlяltt}l
yкpаiнськoгo питання Cтанiслaвoм Лoссм тa Мap'янoм
Здзсхoвським' щo кoли йдеться пpo пpoблeмy yкpаТнo.
пoльськиx стoсyнкiв, тo <}Iеl\,|а € peцептy нeгaйнoгo oздo.
poвлеl l} lя ситyацi i .  Hемас йoгo мiж iнtшим чePез тe'
щo ми нiчoгo пpo Укpаiнy }lе з ltа € I t , to i  знaти не хoЧемo.>

A вистачилo б, aбн y кoстеЛах piзних мiст ПoльЩi,
пoдiбнo як y кpакiвсЬкoМy мoнaстиpi oo. .[I.oмiнiкaнiв,
y мeя(ах щopiнниx екyмeнiнних тих<нiв для вipyюних
Латиtlськoгo oбpядy пpавились гpeкo-кaтoлицькi меси
yкpаiнськoi веpсiТ (ue паpадoкс, щo пoтpiбен екyменiн-
ний тих<деHь, aбн кaтoлики пpийшлн дo кaтoликiв).
Тaкi <eкyменiчнi> (eкyменiзм _ pyх 3a oб' €днання yсiх
Хpистиянських [epкoв,.a тaкoх( нaйбiльшиx вipoви.
знaнЬ.нa 3aсадaх гyпrа}I|змy Tа тoлеpантtloстl.- npuil.

уеqеу.| зyстpiнi i{oх(yтЬ .вiдбyвaтися y . Kpaкoвl, дe
lнoдl зaдoвlлЬняютЬ 3в}|чaи}ry Людськy цll(авlсть' aЛе
нe вiдбyвaютЬся в кoстелaх на Boз'еднаннх 3eмляx
i в Цepквах пiвдeннo-схiдних pегioнiв кpaiни, в якиx yx(е

съdioднi' вчдpa, завтрe пo.ltяхiв та yкpаiншiв r93

багaтo poкiв мoлhться oкpемo i в piзнi гoдини гpекo.
кaтoлики тa 'лaтДнтII|KLI. Пoдiбна пpактич}rа лекцiя
<eкyменiзмy} пpидаЛася б нe oднiй гpoмaдi. Cпiльнa
y.часть пoлякiв тa yкpaТнцiв y Бoгoслyжit{няx, веде}|иx
гpeкo.кaтoлI1l|a|ЛI|, стаЛa б тнм пеpшим кpoкoм y на.
Itpямкy пi3нання i  взасмoзближе}lt|я'  i  тoдi r loвим
гoспoдаphм цеp}iви не заBад)I(аЛи б кoштoвнi iкoнoстаси,
кoтpi являють сoбoю poзбyлoвaну балюстpа'п.y, бap'еp,
кoтpий кoлисЬ poздiляв пpесвiтеpiyм вiл нефy зi  святo.
lцами; сьoгoдIti iкotloстас €днar людей з Бoгoм.

Пpn щoнаймеttшiй кpиxтi дoбpoi вoлi, знанttя,
poзyмiння i  пpaгнення вибачати та бyлyвaти, а нe pyйнy-
вaти' нa тoшty, щo сьoгoднi poз,п.iляс, It,toже Bи}|икIlyти тe'
шo бyле пoв'язyвати, збли>кyвaТlt' €днaти. Пpoцeсoвi
ayтеt{тичнoгo пiзнання тa зближeння пoлякiв i  yкpaiн.
цiв, який poзпoчиHа €ться y,Пoльщi, нa.u.ав oднiс i  3 кoн.
кpетIlиx фopм o. Леoн Kантopський 3 нepвня 1984 p.
y кoстелi св. Kшиштoфa y BapшавсЬl( iй Пoдкoвс Ляс.
ней пiд Час ypoчистoТ св. Мeси, вiдпpaвленoi y схiднoмУ
oбpялi (гpeкoкатo. l .IиЦЬкiй yкpaiнськiй веpсi i) ,  з l lамipoм
пoлъсЬкo-yкpаiнськoгo l lo €днaння здiйснeнoi в сoслy.
жiннi, i  пiд час кoтpoi вигoЛoсиB пoЛЬсЬкoю D|oBoю пpo-
пoвiдь o. Иoсафaт Poманик - пpoвiнuiaл oo. Baсилiaн-
тiв y Bаpшaвi. Cпiльнa yчастЬ пoлякiв i  yкpaiнuiв y uiй
свxapистi i  ста}Iе _ я вipю _ пoчаткoм спpавлi xpис,ги.
яl{сЬкoгo пo€днаtt}|я мiж oбoмa наpoдaми' кoтpе, oдllак
}re зIr,to}кe зpoсти, змiцнiти i poзпoвсюдитися без oзнa.
йol ' tлення з пoзицiями' пpaгl lе l{няN{и тa мpiями най.
визltачнitших твoptt iв кyлЬтypи' писЬмeнства i  yкpаiн-
ськoi дyмки' як oт: y ХI ст. Митpoпoлитa lлаpioна,
y ХlI _ I(иpила Typoвськoгo тa автopa <Cлoвa пpo
lгopiв r loxiд>, y Хl lI  - Cеpal l ioнa BoлoдимиpсЬкoгo тa
автopiв <Галицькo-Boлинськoгo лiтoписy>, в ХIV -
aвтopа <Cлoва Aдама дo Лазapя y пеtuti>> i Гpигopiя
Цaмблакa, в ХV -_ Митpoпoлита lсидopа i  твopuiв
кoзaцьI(иx дyм, y xvl _ аpхiтектopiв yнi i  в Бpeстi,
pyсинiв Kиpила Теpлеuькoгo тa Iвана (Iпатiя) Пoтiя, в
xvlI -.- Мелентiя CмoтpиЦькoгo, Iвaна Bишенськoгo,
Иoсафaтa Kyнueвина ни Пeтpа Мoгили, y ХVIII _ l9q"u
Bеличкoвськoгo i Гpигoрiя Cкoвopo.u.и, y ХlХ i хх -
Tapасa Шeвнеl lкa, Микoли ,Д.pагoмaнoва, Лесi Укpaiнки
i цитoванoгo вже oлександpа .Ц.oвlкенKa, a пoмiх< сyчaс.
нttмt{ }tам - oлеся Гoнuаpa та Лiни Koстенкo.
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Koли пoляки сягtlyтЬ пo твopt{ цих тa багатьoх iнruиx
дiячiв yкpaiнськoi кyльтypи i лyмки, кoЛи щe pаз вiзь.
мyтЬ дo pyк <Гайлaмакiв> Шевченка, i  як пpoсив пoет;
yвa}I{tlo пpoчитавши цю пoеrиy' 3адуlvlаютЬся I|ад Tим xтo
кoгo, a найпеpш де i  за Щo гнoбив, пеpeслiл.увaв' pyй.
нуBaB i yбивав, тoдi мoх<е бyлe нapеrштi зpoзyмiла iД.eя,
Bислoвлeнa Пoeтoм y пpимiшeнiй напpикiнцi цьoгo твopy
<Пepe,u.мoвiu _ y якiй читаемo мiх< iншrим: <<Cлава Бoгy,
Ir lo минyJlo)> - а l{адTo як згадa €ш, щo }t,tи oднoi мaтеpi

дiти, щo всi ми слoв'яне. Cepuе бoлить, a po3ка3y-
вarъ тpеба: нехай бaчaть сини i  внyки, щo батьки Тx
Пolrtt,tЛЯ;'IИCЬ, нехaй бpaтаються 3нoBу з свoТми Bopoгаlvlи.
Hехай )китoм.пшеl{иl leю, як зoлoToгvr '  пoкpита, нepoзме-
х(oBанoЮ oстанетЬся t lавiки oд rvtopя i  дo мopя -
сЛoB'яI|сЬка 3еМЛя.>

Та й у сBo €Mу пoетt,tЧнoмy пoсланнi <Пoлякaм>> Шeв.
чсItкo пpoсиB лpyзiв-ляхiв, a6и пoдаЛи pукy кoзaкoвi '
бo вipив, lцo <<зt loвy iменем Хpистoвим Ми oнoвим наш
тихt lй pай>,- a l taслi .u.yючи <oсi i .  Г l .I3BЭ Х[V> нa пoBен
гo"roс пpoвiЩав:

Пpавлa Oживе,
fIатхнe. нак,,tиЧе, I lа)кeне,
Hе ветхее, It €  .[p €BЛ €  Cl ' loвo
Рoзт.lIсннoе, a слoвo нoвe
Мiл< людьми кpикoм пpotlесc
I люд oкpa.п.ений спасе
oд "rаски цаrrськoi. . .
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пЕPспЕктиBи УKPAi}to.пoЛЬсЬкl{x B3A € i l lИ H:
tloгля,ц 3 yкPAiHи

УкpаТнський i пoльський нapoл.и' iстopинtlo.пpиpeненi
бyти сyсiла*и - це oб'сктивний факт, якtlil,як 3да€ться'
щe нe пoвнiстю yвiйLuoв дo свiдoмoстi yкpaТнuiв та пo.
лякiв. 3давaлoся б, щo х<иттевi iнтеpеси нaших наpoлiв
пoтpебyють дBoстopoнньoi пpиязнi, спiвпpаui '  вpештi
пpoстo дoбpoсyсiлських стoсyнкiв. oднaк iстopiя укpаТ.
lto.пoлЬсЬких взarмин складaлaся пpoтягoм стoлiть д.а.
Лекo не пpoстo, чaстo тpaгivнo i  бoлiснo. B iм'я майбyт.
ньoгo УкpаТни i  Пoльщi з минyлoгo наЛeх(ить poбити
висt loвки, уникати пoBтopення кoнфpolrтaЦiй, адх<е кa-
пpикiнцi ХХ стoлiття вaга пoлiтиrlниx l lot\,tилoк i  кoнфлiк.
TiB надзви.tайнo висoка. Хай y)ке мене внбачать читачi
за тaкl  otIевидI ствеpд)кeння' oднак в t\4иt lyлoмy стo.
сунки yкpаiнськoгo i  пoЛьсЬкoгo l . lаpoдiв зaнадтo вrrсе
пеpеПoBненi спpoбaми сиЛoвoгo виpiшeння в3aGi l{ttиx
сyпеpенl loстe й.. .

Iстopиннi анaлoгiТ взагaлi-тo I l , tаЮTЬ дoс'итЬ yмoвний
хаpaкТеp, але пpипyстиМo викopистoвyBaти iх для пев-
них yзаГaЛЬHенЬ, oсoбливo пpи спpoбаx пpoг}Ioзyвати
мoх<.t lивi  ваpiанти poзBиTкy стoсункiв тpaлиuiйних сyсi-
лiв, з ypаxyваннягvI витвopеFlиx нa пpoтязi  :стoлiтЬ oсoб-
лив<.lстей нацioнальнoi сaмoсвiдoмoстi  тa пoвсдit lкн,
стеpеoтl lп iв oбpазy <<сyпpoтt, lвнoi стopoни>, дoстатt lЬo
gгабi,rьttoгo гсoпoлiтичнoгo po3тaшyвalIня тoЩo. Ha наш
погЛя.ц, ttа oдtI iй з Tаких iстopинних аналoгiй вapTo
булo б зyt l l iHl lтис 'I  / lo l(ладHiше.

Hа пo.tаткy ХХ стoлiття Укpairtа i  Пoльща не i l4али
влaснoi сysеpr iI}Ioстi ,  iхнi  нацiol lальнi тepитopi i  бyлo
tloluМаToBаl{o Чy)киг',lи деpх(аBниrvlи кopдoнaIии'. 3oмлi
УкpaТни пеpебyвalтtI y ск" ' tал. i  Aвстpo.Угopськoi та Po-
с iйськoi iп lпсpiй, Пo"цьttt i  - 'такoх( i  y склaлi Hiмеччиt lи.
У цих yMoBах )киТт €здаТIt i  сили oбox r lapo,.r . iв лpoвa,п.илl l
бopoтьбy за ttацioнаЛЬне Bи3вoЛеlIня j  самoвизначеFIня.

Щoсь пoдiбltе в iдбyвасться сьoгoднi l lа l laших oЧaх.
ПoльrI lа сKl , l l Iy, , lа кайдани неoсталiнiзмy тa пеpетвo-
pЮ€тЬся iз сатслiтa paдяItськoi iмпеpiТ нa пoBl{oпpaB.
Hoгo сyвеpеIl l loГo сyб'екта свpoпeйськoi i  свiтoвoТ
l IOJ.I iТt l  ки.
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Пpouеси нацioнальнoгo тa дeМoкpатиЧнoгo вiлpoД'-
жeнHя poзгopтaют,Ься такoж в Укoаiнi .  Щe декiлькa
poкiв тoмy вoнa бyла }tаt l iot lальt.|oю i  кyльтypнoЮ на-
пiвpуТнoю 3 аI\4I lутoваним пo,r iтичЧиIt4 ) l(иттям, a сьoгoднi
в Укpаiнi  виpy €  l lаpoдна активнiсть, в iдpoд>кyються
давнi i  фopмyються tгoвi  пoлiтичl l i  тpа,п.ицi i ,  йле пpouес
утвopенt lя pеальнoi багaтoпаpтiйнoi системи. Hа беpез.
I lеBих вI lбopaх l990 poкy ,П.емoкpатичt lий блoк злoбyв
ПсpсМoгy B тpЬoх гаЛицьких облaстях i  y пl iст i  Kисвi ,
стаB впЛивoвoю фpакuiсю y складi Bеpхoвнoi Pади
УкpaТни. Iстopинний дoсвiд свiдчить, щtl  к iнцевoЮ l\{е.
тoЮ' 3а Bep шен ня rr{ пpoцесу н a цioн aЛ Ьнoгo вiДpoItжеIl l lя r
дoсягненl lя деp)кавl loгo сувrpенlTетy; l  ц lЛKoМ 3акol{o.
мipнo l(я виlt , toга завoлoдiла в Укpаiнi  свiдомiстю бага.
тoмiльйot lних мас'  пoсTала на пopядкy денtIoмy. 3ви-
чайнo, даЮтЬся взнаки дoвгi  десятилiття сталiнськoi
деспoтi i  T2 HeoCТ?Лiнiстськoгo <<застoЮ)), в iлмiннoстi  y
piвrr i  t lацioна, lьнoТ та гpoМадяlIсЬкoi зpiлoстi  p iзних
peгioнiв 52.мiльйoннoi pеспyблiки. Toму такиМ ltеспoдi.
ваниtv| i  вaгoмим с здoбyтol< oстанIt ix 2-3 poкiв.

Hа l toнаткy стoлiття, a сaме у l9 l8.- l920 poках, кoн-
ф;I iкт пoмiх< вiдpoджениrии yкpаiнськolo та ПoлЬсЬкoю
деp)I(аваtl{н мав згyбнi наслiдки для oбox tlаpo.r.iв. 3вичай-
нo' насаtr,tпеpед д"Ця yкpaiнськoгo, який в'гpатиB pеаЛЬнy
,Цеpх<авнiсть, бyв знoвy poзМе)кoвaний нyжими кopдolrаI\,|и.
t loму так сталoся? Biдпoвiдь на це ПитaнHя 3аЛиl l lа € ться
гoсТpo aкТуалЬl loЮ. Мoжнa вiдrt lyкати oкpемi r loгvtиЛки'
такr 'ичнi пpoмaшки oбoх стopiн. Aлe с пpичl lIIи i  l lpин.
t(ипoвoГo piвня. УкpаТна не зaПеpeЧyBаЛa ПpаBa ПoЛЬсЬкoгo
наpoду } lа деpжавtIе iснування tIа йoГo в. l lас l t iй стнiчнiй
тepитopi i .  Hатoмiсть Пoльцtа запеpеЧиЛa пoдiбне пpавo
укpaiнськoгo l lаpoду. Hайяскpaвiшlим дoказoм цЬoГo
сTаJlа i t tтеpвенЦiя Пpoти 3axiдl lo.Укpаittськo, i  Hapoлнoi
Pесr lублiки, oкyпаЦiя Cхiднoi Гaли. lини, а пoтiм 3а.
х iднoi Boлинi,  закpiп. l lе l l i  t lа певl lий час Pизькoю yгoдoю
l92l p. та piшeнням кoнфеpенцiТ пoслiв Aнтанти l923 p.

oнeвиднo, y бiльrшoстi  пoЛЬсЬких читачiв теpмiн
<oкyпаuiя> стoсoвнo Cxiднoi Галичини чи Boлинi викЛи.
не вибyх негaтивнI{х емoцiй i  масy 3aпеpеЧеlrь. Aлe y
свiдoмoстi  мiльйoнiв укpаiнuiв, якi  складaли пеpeBa)I(нy
чaсти}|y насeлення' бyли iстopиt l l lими гoспoдapями цих
зei l €Ль, нaсиЛЬницЬкe 3апpoвад)кeння BЛади пoльськoi
деpжави стaЛo вЛaсне oкyпаЦiсю, i  це - нeзапеpенний
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ф a кт.' B iн л и шe пiдкpеcл ю€ться фeнoмeнoм тo.,lеpа l{тItoгo
стаBлeI{ня 3УtIP дo нaцioнaлшlих мeншПl{' зoкpeмa Дo

.пoльськoi,'щo 3нaйцIлo вtIяB y визIrаннi iТ нaцioнaльнo.
кyльтypнoi автoнoмii. Hавiть зaкoн пpo вибopи дo ссiймy
3УHP пеpе,п.бa.laв вибopи за 'нaцioнальtlllмt| кypiями;
пpoпopuiйнимl{ чисельнoстi yкpaiнцiв, пoЛякiв, евpеiв тa
tliмцiв., Hатoмiсть бoлiснoю pанoю в сеpui кoжt{oгo
yкpаТнця сталa тpaгeдiя блпзькo l00 тисяч гaлича}t,
yв'язнeних пoлЬсЬким ypядott{ y кoнцeнтpaцiйннх та-
бopaх y Cтшалкoвi i Bадoвiцах' .Цoмб'е i Пiкyлннах,
Лaньцyтi i .Цeмблiнi, Львoвi i Чopткoвi, y беpeстeйських
<бyгшoпaх>. Tам гинyлt{ нe лишe пoлoненi стpiльui
та стаpшиt{l{ Галицькoi Apмii, aJIe такo)l( ypялoвui
3yHP' yкpаiнськi гpoмaдськi тa кooпePативнi дiячi,
iнтелiгенцiя i пpoстi сeляни.

Koнфлiкт l9l8_l920 poкiв бyв впpiшaльним y пpo-
гpамyвaннi пepeбiгy yкpaiнo.пoльсЬкI{х Bзaril{иtI нaстyп-
I{их дeсятt{лiть. oкyпацiя зaхiднoyкpaiнськнx зeмeлЬ I{e
пpинeсJla пoЛЬськoмy нapoдoвi aнi щастя, aнi гapaнтo-
ванoi деpх<aвнoi бeзпеки, aнi внyтpiшtlЬoгo гpoмaдян.
сЬкoгo t'lиpy. Cпиpaювись нa piзнoманiтнi фopми
гpoм a.ll.с Ькoi сa мoopгaн iзa цii, нa меpе)кy кooпepати вн их i
кyлЬтypнo.пpoсвiтянськt{x' мoлoДilкнo-спopтив}|t{x opгa-
нiзацiй та нa актI{Bнy пosицiю гpеKo-кaтoлицькoТ цepк.
ви, yкpаiнський нaцioнальний pyх пepекoнливo пpo.
дeмoнстpyвав свoЮ }t(итт €здaтнiсть. B тoй .жe чaс, y
бopoтьбi 3 ниIrt' пoЛЬсЬкa дepжаBа пoклaдалaся на
пpимyсoвi aлмiнiстpативнi зaхoди i масoвi pепpесii,
спиpалася нa кoнсepвaтивнi сyспiльнi веpствl{. Kpивaвi
<пaцифiкацiТ) l922, l930, l938 poкiв, opганiзauiя кoн.
цeнтpацiйнoгo табopy в Бepeзi Kapтyзькiй, pyйнyвання
yкpаiнськoi oсвiти, ll lтyчнe oбмerкeння сoцiальнo.eкoнo.
.мiчних пpав yкpaТ}IсЬкoгo l{aсeлelrня i йoгo opгaнiзa.
цiй _ yсе цe Лише загoстpюBaлo iснyюнi нацioнaльнi
aнтагoнiзми, нaгpoп{ад)кyвaлo пmенцiал ненaвнстi.
Hацioltальнe пpoтистoяння вийшЛo пoза межi сyпеpе.t.
нoстей oкpeмих сoцiaльних вepств (нaпpикла.u. пoль.
сЬких пoмiщикiв i yкpаiнських селян)' пpot{изaлo yсе
сyспiльнo-пoлiтичнe )I(иття. Пiлсyмкoм цЬoгo бyлo пo-
слаблення пoльськoi деP)кaви' i тo в yмoвa.х' кoЛl{ нa
ii схiдниx i зaxiдниx кopдoнax зpoсталa загpoзa двoх
тoталiтаpниx мoнстpiв_cталiнськoгo Paдянськoгo

,сoюзy i гiтлepiвськoi Hiмeччини.
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Cyттсвa oбc.тавияа: я|tlцФ l*а.пoчaтку Х!{ oтолiття
yкpа i нськиfl нацioнап ннrrf, ' pyа, poзв}tBв вс'я Bи l<rlкlчrro н a
демoкрaтIrцHllx з.aсaдax, тo пiJц вIIлиBotй пopasки 3yHР.
i yHP. вiдбyваствся,. fior'o. po3шapyвaння. gi'ЕlпяютЬся
а Hтидеtttoкpaтиu нi, тoталiтapнi течii. Голuв*lим (ви}ly.
Bатцeм.} цюгo 6yв. зoвсiм. нe гiтлеp.*зМ; ЯKoГo нa пo-
чатt(y 20.к poкiв.' пpoстo,не, iснувaлol 8 tТGдiтика Pа'
дянськoi Poсii- i Пoльщi. стoсoвlto,Укpa'iни. Bнaслiдoк
pyйкiвнoго впЛ и вyJ стaiпi н iзмy, ltомy,*iс1ин н и й : н а п p я м oк
нa. 3aхiднiйl Укрaiнi y 30.i. Po*lt. пpактичнo зiйшoв
з пoлiтичнoi аpeни; натoмiсть, lm6paлa.силy,iнruа фp.
ма, liaксимaлiзмy; а; сaрte' oУ'H; якa 3адля дoсягHeнtlя
нaцi oнaльнoi мети Bважала rrpитrустI4lt{и il{ зaстoсy в а ll l.l я
фль.якиx метoдiв, вl{Jltoчнo, зlтерopott{. Пвpшi пoстpiли
3. llьoг1o бoку пpoлу}lали зaдoвгo дo 1939" poкyl

3давaлoся.б, пoЧатoк'2ti свiтvвoi. вiйнш.пoвинен був.
пoм' il кul и ти yкpа iнo. пoл ьсьtti l сyпвpеч нoстi пePед 3a гp.o-
soю спiльниx,.небёзпeк' Aлe цЬoгo нe,стaлoсяi 3нoвy. ;к.
тaки, i|oжяa бyлo б.пepeлiчyвaтrr кoнкрeтнi пoмилкtl
й.пpoвини кoжнoi CтopoнИ; oоoбливo }ta низoвotvty рiвlli,
нaвoдити пp и кЛ аlll{ безпoсepeдн iх: пpoвoка ui й' з бoку,' ка.
pаЛьних opгaнiв трeтix. стopiн. Aiле навpяд чи тraк{rй'
шляx' дискусiТ е nЛiдним.

oДнак бyли й пpинципoвi.пpиqини.зaгooтpeння yкpаТ.
нo.noльсЬкl{х, Bзa€пlин. 3нoвy, як i в' l9l8_l920lpoкaх,
пoль'сЬкa/ пoлiтична eлlтa не вilBllаЛa.зa. yкpaiнським.
нapoдotl' пpaва бy.u.yвaти. сBoю'дrpн(aвн ieть нa йrогo ( уnк.
paiнськoгo наpoдy) етнiчнiй теpитopii. Уpял в Лoндoнi.
i вiйськoвo.пoлiтичне кеpiвництвo пoлЬGьKoпo пiдпiлля;
на мiсцях настoювaЛи на збepе>кеннi пoльськoТ'дepлtaви.

. is. охiДн и мrrl коpдo}t€пnИ. 3fl'. CTtr*|olul }lfl сФrвH B. lo89 poxy.
}lh. нa ш' пtrгл яд;. в.: y ilt oЕax. 40i r Есrкiв. тaкa: пoзttцiя" б!.тra'
пRo'сгo. аBa}lтJoRи ст.и ч нolсц ̂  вибуJoвoгo м атфаЛ'y. y. поIIe.
pвlui лоoяти'liтт*r Еa'npoillaдилocя бjлЬil.u ttitк дoоилrъ.,
itrloor'oлoulон а y.кpa i нo. пoльс.вкr. вi йtfil.{'галa'.pваglьрirгш..
Гtopiilи сеJrа, тисячi. людеii гl{нyли; iншi. тисячl. стaввnиl
втiканами'' i. ui кpивaвi,' пiднi. )+адlq'пoдii. вимагають
Пolt{lIt{ : oбoх' qтоpi*l

@ кpем o. п итЕllttя\ _ oпчaЦi яl < Blшrwи B нsс.пiдorr; тв.'
pитopi ал ь нoгo.posп{е)I+y Baнt|Я : здi ffсненoгo'etа;li itltм'i im,
дitцвilд кеBiqншцтвoм^ [I}l R,, чaoтI{нa, eтнitlnих.. yдцiil.
сhl{tjу'A 3фrafiЬ 3алиtцriй8€Яl }!* ClfiДifl.ir IlолЬсДltoir .Q'QpltКtEИ..
Бiлurшiот* yяpaiнсвкогol Еa!Ел6шrяl piзниаlиr зaсofвrrшl
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бyлo вимyшенo виixaти дo- сPсP, P-ечтy наreснi l947 р-
кy в xoдiтiсi сyмнoзвiснoi orrеpauii бyлo внсeпeн9.y'п,lв.
нiчнo.схiднi i пiвнiчнo.зaхi.цнi pайoни пoльськoi дep)rса-
Bи' нeBеликl{ми гpyпамt{ po3пopoшeнo пo 'пepeвaн{нo
I loлЬських се., lах. ;:  l  i  l

Тpивалий нaс oфiuiйна пpoпaгaнда ПoPП твеpдила,
Щo виселення бyлo здiйсненe y вiдпoвiдь на дii <банд>
УПA. Пoдiбна аpгyментацiя.сама пo.сoбi e сyмнiвнolQ,
oскlлЬки 3асадa кoлeкт}tв}lol B|дпoвЦaлЬнoстl циBlлЬ-
tloгo }lасeлel{ня сyпеpeчитЬ yсiм нopмaм мiжнapoдtloгo
пpава i гyмaнiзмy. oлнaк y свiдoмoстi yкpаiнсьщoгo
нapoзy oпеpацiя <Biслa> стaЛa 3а.веptuалЬнoю лаt{кoю
цlлol систeми дepх(aвних 3axoдlв' спpяI\{oBaних нa
<звiльнeння> Hадсяння, Хoлмщини i  Лемкiвщини вiд
кopiннoгo насeленtlя з мeтoю пеpесytlеl|t|я нa сx.Ц Ук.
palнo.пoлЬсЬкoгo eтнlчtloгo кopдolly l кoлoнl3aцll пo.
лякalllи Bкa3аI{их тepитopiй. Ця пoлiтика сyllpoвo.
джyвалaся чl{слеt{llимt{ злoчинailltl пpoтt{ yкpаТнськoгo
l{асеJlення, Bl<.ltючнo 3 BипaдкаI\{и мaсoвl{х вбивств цивiль-
ниx oсiб, пoзбaвленням yкpaiнцiв пoлiтичшиx i  нaцio.
нaльних пpaв i  ь{aйнa, ствopeнням кoнцeнтpацiйнoгo
тaбopy в Явoжнo, забopoнoю Гpекo-Kатoлицькoi цepк.
ви. Hаслiдки oпеpаЦii <Biсла> нe yсyнyтi i сьoгoднi *.

Pезyльтaти yкpaТнo-пoлЬськoгo кoнфлiктy 40.х po-
кiв пoлегшили пiдпoPядкyваtlt lя yсiс i  Укpaiни i  Пoль.
шi pyйнiвнoмy впливoвi сталiнськoi iмпеpi i .  .Cьoгoднi

нашi нapoди стoятЬ пepед Hoвим етапoN{ свoсТ iстopii.
Щo ix чeка €  в майбyтньoмy? Чи нe oпинятЬся yщаiнцi
тa пoЛяки ltеpед зaгPo3oю нoBoгo пpoтl.lстoяllHя' пepeд

* 3 сepпня 1990 poкy Cенaт Пoльськoi Pеспyблiки пpийняв
пoстaнoвy, яка засyджy€ oпеpauiю <Biслar, шaстyп}loгo эмiстy: <фи.
стyпаюч}| дo лiквiдацii пiлpoзл,iлiв Укpаiнськoi Пoвстанськoi Aрlii,
кoмyнiстннна владa пpимyсoвo пepeселила y тi часtl пеpевa)кнo
yкpаiнськy люднiсть. 3а тpн мiсяцi виселeнo э Poдlt l|ннx 'мiсць
близькo l50 тисяч oсiб, iх пoзбавленo майна, садиб i xpамiв. Бaгатo
poкiв iм бyлo забopotleнo, а пiзнiше ускJlадtrенo пoвeplleння на Piднy
зeмлю.

Ceнат Пoльськoi Pеспyблiкl{ засyд)кyе акцiю qBiсла>' здiйснeнy
на зaсaдах кoлектившoi вiдпoвlдальнoстi, властивoТ для тoталiтаpних
pежимiв. Cенат Пoльськoi Pеспyблiки нaпoлягатимe нa тoмy, шoб,
наскiльки це мoжЛивo, бyли випpавлeнi кpивди' запoдiянi Bнаслiдoк
згаданoi акцi i .

Cyспiльнi й пФtiти.|нi змiни' якi вiлбyвaються y нaс i в сyсlлнiх
кpaiнах. висyваtoтЬ.пePeд нaми нoвi завданl|я. 3 oглялy на пpи.
срнiсть щpaiнсьхоi людшoстi в Пoльщi oсoбливoгo значення набн.

[lёpcfleктивr :yкpaiнo.пoлЬськliх вза€tr{иt| : пoгЛяд з Укpаiни 201

пePс,IlеtffflBoto далi йти занapoвa}Iим кoЛoм, звинaЙнo,
3.пoпpaвкoю;нa pёaлii кiнця ХХ стoлiття? A мorке, нaшi
нapoди чека€,пеpioл тpивалoi вi.п,нylкенoстi, специфiч.
нoгo схiДнoeвpoпейськoгo piзнoвидy <хoлoдtloi вiйнк>?
Рlмoвipнo, бaгaтьoм читачaм цi питaнкя Bидаютbся
3анaдтo .pff[oрt{чниIt4и абo пoЛoхливимt{, чи пpoстo
вl|сtttoктaними.3 пaЛЬця' B yмoBах, кoлl{ poзвитoк мiх<-
Царoдних пoдiй диктyють зoвсiм iншi сили. Aлe х< y Cхiл-
нiй €вpoпi та в CPCР дiйснo вiдбyваються eпoхальнi
зPyulен}lя, iнтенсивнiсть якttx i кiнцeвий пiдсyмoк ва)ккo
пepeдбaчити.

3aмlя пeвних yзагaлbненЬ знoвy Bдамoся дo iстopнн.
нoгo дoсвiдy.

Пo.пepше; Укpаiнa i  Пoльщa 3aвх(ди BеЛи змaгаHlIя
t|е лише мiх< сoбoю. 3гадaймo бopoтьбy пoЛьсЬкo.
щ3Q[сЬк}r пoлЬсЬкo.poсiйськy, пoльсЬкo-нiмeцькy. Бo-
poтьба нa двa фpoнти взагалi не пiд снлy бyль-якiй
нaцii, i Пoльща слiдoм зa Укpаiнoю тaкo)t( oпиl{ялася
y пpoгpaшi.

Пo.лpyг.е, в укpаiнo.IloЛЬсЬкt,lх змaгaннях Пoльщa
38B)t(ди бyлa сильнiшoю стopoнoю, щo бyлo наслiлкoм
нe стiльц.и сцiввiднourеI{Ilя ЛloдсЬких, сoЦiальнo.eкotto.
мiчниx чи кyЛЬтypнl{х пoтeнцiалiв, скiльки }reспpl{ят.
лt{Boгo гeoпoлiтичнoгo poзтaшyвaння Укpaiни. Koлись
небeзпeкa пoЛягала y незах}tщeнoстi 3 бoкy пiвдeнних
кopдoнiв, пiзнiшe _ y близькoстi дo мiцнiючoi iмпep.
ськoi Мoскви. Bтpата УкpаТнoю дepх(авt|oстi вiдкpивaлa
шлях дo.п iдпo.pядкyBa I{ ня i пoл ьськoт деpх(a Bи i нтepесa м
сxlдtlol lп,rпеpl l .

pаloть 83асиl,le пopoзумll lня' пlзt|анllя l 3лагoдa мl)|{ пoлякaми та
yкpaiнцями. lloлi oбoх нapoдiв пеpeплiтaлися iстopи.lнo. Пo.llяки
й украiпui нe лише працювaли pазoм i жил1{ пopyч як сyсiди, а й пoед.
нyвaлися у спiльних рoдинаx. Aлe, незважаючи tlа миpне спiвжиття,
тpaплялoся tt €малo вза € t{них кpивд i нелoвip.я. Часами паl|yвала не.
нaвнстЬ i шавiть пpoЛивалася кpoв. Tа lr{иl{yвшина yсклa.a'нюс нaшi
вiднoсини. Тy минyвшиrry тpеба пoдGпати. ПpагtIyни 3гoди, нaмага-
тиtriемoся, a6и нatua тpyдна iстopiя пoставaла в пpaвдивoмy свiтлi.
Цe вимагас oсo6ливoгo пiдхoдy дo бoлiсних пoдiй, якi траплялнся
y пoвoснний пepioл y нашiй спiльнiй батькiвщинi. oднiсю з такнx
пoлiй бyлa, вiйськoва акцiя <Biсла)' якy за пoстанoвoю Пpезидii
Pалк Мirriстpiв вiд 24 квiтня 1947 poкy булo пpoведеtto в пiвденнiй
i сepедньo.схiднiй частиrri Пoльщi.r (Цит. за: Лiтеpатypна Укpаi-
нa._ l990._ Jvэ 33' l6 сеpпня.)

Cтаття C. Лиликa каписа}lа дo пpяйняття цiсi пocтанoви, яка €
пeoниl| кpoкoм дo пеPспектllв, ol(Pеслeниx aвтoPoм._ IIpuл. gклailaaa.
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.ч|у'BатIi:l*yтЬ . нe лПIДе Hа Poffr .сРGР . (Чopяo6илЬ,€ ;flай.
нaoфIli ш t| м, zцпe нe €диft Eм . пplrrsгвДoo,' ) .. Gп.iД lI? кФl( I вpa.
{0вyBати тpaдицi йн i в3a€м нi €l0oнof,'' iч н i iiнтеpeси Укpа i -
flи i пoльщi, нeoбxiднiстЬ укpaiнo-поJIьGвкoi,гoспoдаp.
сыtoТ спiвпpaцi, зoкpема y пpt{кopдoн}rих,pайoнах. Пo.
.лiтицне- пфo3умiн}tя ЕaЦJ,их наpqд,iв _.,цr сyrтева ,гa.

Фaflтiя 3абезпeЧення нацioнальних'iнтepесiв Укpaiни
ii Пoльщi B yмoвax швидкtlх геoпoлiтичннх,змiн.в €в.
poпi тa й y всьoмy свiтi, якi iнодi 'вaжкo ,пеpеlбатити.

3виuaйнo, нa шIляxy дo пopoзylt{irшя стoять;сepйoзнi
fрyднoщi, яавiть якrцo абстpaгyвaтися .вiд сyнaснoгo
.д6p)кавt|oгo станy Укpаiни i Пoльщi. 3oкpeма Baгoмl{м
пoлiтl|чl{llм чиHtIикoм € гpotvlадсьKа дyмкa. 3нaннi yпe.
(pед)кеl{}tя ст,(rcoBнo yкpаiнцiв iснyють y пoлЬсЬкомy
сyeпiльствi. Ha УкpaТнi гipкrrй iстopивний дoсвiд пopoдив
стlйкi нacтpo.i нeдoвipи дo пoJlьськoi дeprкави. :[oбpе
.пoпpaцювaла тaкo)t( пpoпагaнда збанкpyтiлoТ ПoРП,
jqиl :aнтиyкpаiнськi стеpeoтипи бartтьмa гpolt{адяtlами
.УrtpаТни оmтoх<нюються з пoзицiсю пoльськoi дep)I€вll
l i наpoлy в uiлoмy. <<Бeстсeлepи> Е. .Пpyсa, пyблiкацii
;Я. Biльчypа, € . Cepeтa i бaгатьoх.iм пoдiбних читaлися
такo)l( 'y Kиeвi та Львoвi ' . .

Cьoгoдlli Ba)I(ливим 3aвдаIttlям е oзнaйoмле}t}Iя ,нa.
' ших, нapoлiв 3,аpгyilreнтаil{и, :I(PIlЕдЕIь{и i сrroдiваннями
roбox стфiн. Мoх<ливo, вo1lo вЦщис liм. багaтo.нeспo.
дiвaногo, кавlть нeпpl{ €}ltloгo i пpикpoгo',алe це _ зaflo.
.pyкa .змiн l{а кpацtе.

,cвiй внесoк y висвiтлеtlня дt{cкyсiЙних.питань' i сти.
pfi}tHя <бiлих плям> 3 jкаpтt{llи:мl'нyлot.o,п{oгли б зpo.
бити змiшанi yкpаiяol]IloлЬGькi :кoмiсii' iстopикЬ, втнo.
.FPaФlв' П,lист €цтBoзнaвцiB, apхeoлoгiв тoщo. Aдже заpaз
l iснyе . бaгaтo паpа]loксaл ьI{t{х оитyаЦiй,, кoпи кoок }lа стo.
po,на пo кoн.кpeтниx пpoблeиaх .сJIyхдe :т,iльюи : с.ебe.

'oсь пpикла,ц. Baжливe i ;гoстpo .C}ПepеЧлt{ве :пl,l.
тarтЕя: пl{тoмa вaга yкpаiнцiв, lпoлякiв i eвpeiв y }Iасe.
.lЛ € l '|нi зaхiднoyкpаiнських зeпl € lrь(y пеpioл .щo l939.poкy.
Biдoмo, щo дaнi пеpeпнсiв''.l92lj t93l po+<iв бyли.фаль.
скфiкoвaнi,пoлЬсЬкl{м ypпдoм. Aпе ;якoю мiрoю? 'Hавiт,ь-такwit пoвaжний пoлЬсышй !Д-oсл|днt{K, як .пpoфeсop

J €хси' Toм а IшeBс bкий' н аBФдяч,l{''сBoi oцi нки \l{а цioн aЛ ьнo i
,отpyктуp}r,. пoвнiстю iзalйoвч.y € аpryMcrrти'укpа,iнськиx
, l laукoBцiв z. lAле з'цьoгo,,nEтaHня': €  |{l lсt i lоl l ,на,4' ' l f lФЕifr.
сЬKa наyKoвa лiтepaтypа, зoкpeмa 20_30 poкiв, ly!.тo}ry

Пo.тpегe; . бoрoтьба; Едшltхi нapолiЬ'. пpизвнв'.,.0o -пp}rr

пo.пЬсь,коil .Ц.еpх{aBиr B;.нaш, чвс. демoкPаlгичEi. G.илиrr il
Польщi 

'.i'y 
крafi яв; .пpи I yсix вiДмi lt нoстяд, y Тx lстa нoвиlцU'

ще 3анадтo слабкi, aби дoзвoлити сoбi poзкiшr'взaсшдpil
кoнфporrгaui i i' неми 6уЧ}tfl' Пplt r Цьo}r}; вltутpiшшьoпoлi.
тичl{иx 3pyшенЬ.

Tакшм; Чннolt|.' щpaТшo.пolrьськi кoшфлiктн- шl{oдпли
oбoм н*рД4M'; аr y' в}rлpа'[ui; }aв)Kди oпI,l}Iялaся тpетяl
стopo}t{ll i, сдинol пpтlfgнятнн.й) po3Цитoк. пoдiй.- дi*Qноr
yкpа,iнo. пoЛDcЬкe пopoвyмiяня; oсвoвoю йorю, ва . на[ll!,(l
дyмкy.i пoв'ltllto. стати/BltзнaЕ}tя: ,нerropylll }toстi..iсвyювоno t
yкpаТнo.пoЛЬсЬкoгo деp)l(авнoгo кop,цo}ty. Цe. вaжлшвo1
тaкo)|(, i y кoнтекстi. пpин шиrry i }lопopyluтloстi, п,iслявbrен.
Hиx, €Bp-oпe йoьl{и х ] Ko p,Д.o}l iв; B тoriу. числ i. з a хi.цн lt,с. ltopi,,
дoнi.B Польщl' яю odoв,яsкoвoii УМoBя.. злпaлннoевpou.
пeйськoi, стaбiлнltoстi:

Щ Укpaiн i:' >ки вs дocитb . 3lт8ч Hа1. пoльoul{Еl'' гpolillддi
а у Пoльщi.- yкpaТнcькa'.. Гpoмaлськiсть.Унpaiiи. пoдЬ.
ляe познцlю:lтl4!(Ji rтoi,IЬоЬ{tllх пqгiтичних гpyп\ якi'' ввal-.
)каютЬ, ' lцo B.. oснов.i': yкpai}ю-rroлЬсtiкoгto пораyмiнпя,l
пoви trц@ тaкoхt..фдпtr забёgпеЧен}lя. 3aк0l{tих. нaцioiaпьнrog.
кyЛЬтypних пpaв i  пoтpеб п4eншиl{.

HспopyшнiстЬ кopдoнiв i  демoкpaтичl lе виpiшeнн.я-
пpoбл еаьи :пдeн ui tlн. --. цel базa : дл я. poз гoРгafl ня,-i ; пoтл116;'
ле нfl ,r' piв н oгpaв нoгo, вз аglttoЕи гiДнoгo с пiвpoб iтн ицтBa t
мiж. нa цимl.I нafloдa-lvlц, i,,деpж a.вaпrи . y' пo"r iтДн цi й,.. €Кф,
нoм i*н,iйi, е.ФЛoЛiч }ri й:,i. кyJlытy.ршiй . феpi, тpщo:. 3 aцiюа& .
ленIlя : y. спiBрoбiтgнцтвi пoсlдпюa i .цiлий l PяД фактopiвi.
Тaк, з-бepо'(eнflя i. тимчасoвa кoнсoлiДauiя paлянсьTo'i..
iмпеpii:не. змo)I(e Це.зaчeпитIl )t(иттlвих iнтфсiв Пb+ц'
щi'' не. ка)кy]Чl,t; B'ЖФ: пpo Укpaiнy., ад)кe' }IРl Bl{}И:lo;d€fiz
спpoби peвa}Iu.l}l. нeослалiнiстсBки'( та Bе,rикoдеpжоsь
н}tцЬки)с eлeментiЬ. y" CiiДtтiй. €Ьpoпi.,Ц.b тогo . ж, сyсifi.l
ствo 3 iмгrеpiею с. нeбёзпeчним 3 еI{oЛo[iiнних.мiftкyвraны ,
е*(стe}Iс.иDt}ий.,х ap.а ктepr €Кo}ЮМit(tl r ниlцнIЬ',пpирoдyi, стa.
вдlть.-пi.д: 3агpo3у. Gкl6dтoтitlниii. баланс; наЕ",Iiдк}t'; Чoгo.Еlд.
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чисЛi працi B. Кyбiйoвича. с.  Py.пннuькoгo,.I . .  l l lимаHo-
вичa тa iнtuих o. 3а даl lими yкpаittськиx дoслiдникiв,
пI lтoмa вaга пoЛякiв y нaселeннi,  скажiмo, Cxiднoi Гa.
ЛlIЧини станoвилa |4_|7 вiдсoткiв. ,

Мoх<Ливo, нayкoвцi lv loгЛи б сьoгoднi спiльнo пpацю-
Bати }|ад oцiнкаtt lи oкpеlv{иx фактiв. €  нaд чиM зaстанo.
витися, напpиклад' пpи poзгЛядi pсзультaтiв вибoplв
дo мiсцевoгo самoвpядyванIrя у сеpпнi 1927 poкy, якi
здiйснювал}rся пo кypiaльнiй системi i  звeлися дo прo.
тистoяння l lацiottалЬHих блoкiв. Bибopна систеl\ 'а забез.
nечуBалa пoльськiй гpoмадi з}raЧнo шlиpше прeдстав.
ництвo, нiх< це BипЛl lBаЛo з питortoi  Bаг}l  } laсeЛен}|я.
oдI lак y Львiвськoму пoвiт i  пoляки стаl loвиЛи 3а пеpe.
писolvr l92 I poкy 60 % населення, але пpoвeли дo
мiсtlевoгo сaг{oвpядyвaння 42 </g paЦШкiь, (yкpаТнцi _
вiдпoвiднo 35 % i 50 %\' у ЖoвкiвсЬкor\4y l loвiт i  _
для пoлякiв вiдпoвiдtto 29 /o i  |9 %, для yкpаТнцiв _
66 % i 74 % 

o.Bказанi пoвi , l .и l lаЛс)кaЛpl дo-мiсцевoстей
з найвишloю питoмoЮ вaгoЮ насеЛе}{}{я пoльськoi Itацio.
нaльнoстi .  Biдoмo такoж, lцo в скЛад гpoмaдських Pад
пoмiЩики BхoдиЛ}t пepeвaжнo бeз вибopiв l lа npавах
oсiб, tЦo спЛаЧyloтЬ пoнaд l/6 безпoсepeлнix пoдаткiв.
У Львiвськoмy' CтaнiслаBсЬKoN{y, Теpl loпi ,rьсЬкor\, 'y вo € -
вoдстBаx пoмiщики.пoлякl l  склада" 'Iи 89,5 %, нa Boлн-
нi -  63,5 %'. H^ I laшy дy[,tкy '  наведeнi данi t lевltoЮ
мipoю poзкpивaloть глибиIlу фaльсифiкaui i  oфiшiйних
да H их пpo стнiн нy стpyктypy заxiднoyкpaiнськиx зеN,rелЬ.

Hе пiдлягас сyмнiвy, щo пoлЬськi  наyкoвшi Mo)кyть
}lавrсти дoстатньo пpиклаДiв, кoли укpаiнськi  дoслiд.
r l I ,Iки iгнopyють пpаui i  аpгyмеltтrt  пoЛЬських кoлег.
A.це це лишlе пiдкpесЛю €  неoбхiднiсть нaшoi спiвпpацi.
.[I.o тoгo х< y peспyблiцi заpаз poЗпoЧалoся ствopе}ttlя
кафeдp iстopi i  i  кyльтypи Укpаiни y гумaнiтapI lих i  теx-
нiчниx вищl lх yuбoвих закЛадax'  aкTив}|o пеpeглядaю.
ться шкiльlt i  пpoгpами з iстopiТ Укpаiни. Biл спpя-
мoвaнoстi  HoBих yuбoвих пpoгpaм сyтт €вo 3аЛeжить
фopмyвal lня гpoмадськoi дyмки, зoкpeмa сepeд мoЛo.
дi .  Cпiвпpаця yкpaiнських i  пoлЬсЬких l lаyкoвЦiв дoпo.
мoглa б визнaчитt,t акцеttтl ', yHикнути tvlo)l(л}lв}tx непopo.
зyмiнь i  oбpаз. 3вичaйшo, цe пoвl , l}|нo вiдбyватися на
взаемнiй oсtloвi' 3 oд}toЧас}lим кopеKтyваtIняtи пiд-
pyнникiв iстopii i нaвчaльних пpoгpа;\,l y цIкoЛаx i вyзax
Пoльцri.

Пещпекгивя yкpаiнo.пoльськиx вза€мнн: пoгляд з Укpaiни

,}Ia нaш пoгляд, бyлo б дoцiльним стBopltти тoBа.
рПствo <Укpaiна.Пoльщa>' щo спиpaлoся б нa пiдтpим.
кy пoвaх(ниx гpoмaдсЬких iнстнтyuiй з oбoх стopiн.
3 yкpаiнськoгo бoкy спiвзаснoвникaми lvloгли б стaти
твopяi спiлки' Hаyкoвe тoвapиствo iм. T. ШевЧeнка,
Toваpиствo yкpаТнськoi мoви iм. T. Шeвченка тoщo.
Тaка oсHoвa дала б змoгу yкpаi'tto.пoльсЬкoмy тo.
ваpиствoвi бyти автoнoш{lrим стoсoвнo деpх(aвних
сгpyктyp i пoтoчних пoлiтичниx yкла.Цiв, бy.п.yвати свoю
дiяльнiсть вiдпoвiднo дo дoвгoстpoкoвих iнтepeсiв oбoх
нapoлiв.

Cлiд такoх( BpахoByвaтИ, Щo спpoби yкpаТнo-пoль-
сЬкoгo пopoзyмiння, якi мaли мiсце в дp. пoлoвинi
хIx - нa пoчаткy ХХ стoлiття, булL| пpиpенeнi на пo.
pазкy тoi l{y'  щo здiйснювалися на piвl l i  лишe пoлiтичних
елiт, i зaлишaлися пoзa нapoднoю свiдoмiстю.

€  ще oдин фактop, який yтpyдню€  yкpаiнo-пoль-
сЬке пoРoзyмiння. Цe бaгaтoвiкoвa тpадиuiя виpitшyвати
пpoблеми, кoтpi 3aЧiпають кopiннi iнтepeси УкpаТни, нa
пеpегoвopax мiж Bаpшaвoю i Мoсквoю. Пeвнy стyp.
бoвaнiсть y кoнтeкстi цiсi тpaдиuii BикЛиKaB квiтнe.
вий 1990 poкy вiзит пpе3идеtlта Пoльrцi B. Яpyзель.
сьKoгo y CPCP, щo пpoЛягав чеpе3 Львiв i  Kиiв. Яснa
piн, пoлiти.tнo свiдoмa демoкpатичнa гpoмадськiсть Ук-
paiни yсвiдoмлюс' щo пaн B. Яpyзельський He нaле.
)китЬ дo пpавЛячoгo блoкy, щo йoгo пoлiтичнe rиннyЛе
i  пoлiтнчI le oблIt. lчя сьoгoдIt i  викЛикають y багатьoх
пoлякiв спpoт}lв, i  в кpаТнi йде вiдкpитe oбгoвopeння
дoцiльнoстi .п.oстpoкoвих пpе3t.lдентсЬких вибopiв.
I все ж...

Hапepe.п.o.п.нi вiзитy y Пoльшi пoшиpю€тЬся <спецi.
aльний львiвський випyск>> чaсoписy <Ilustгowаny Ku.
гjег Codzienny>, гaзeти, щo дiйснo Bt{даBаЛaся y Львoвi
дo Bеpссня 1939 poкy. Hа стopiнках цiei  фальшивки
гoлoвa Toваpиствa любителiв Львoвa пан €х<и Янiць.
киЙ зaявлле пpo Львiв: <<цiле мiстo е пoЛЬсЬкиt\,t пам'ят-
tl}lкorvt вiд l340 poкy' кoли Kазимиp Bеликий ttа.п.aв йoмy
мiськi пpавa.> B t lастyпних матеpiа. l laх ствepдх(y €тЬся'
щo y Л}Iстoпaдi l918 poкy бopoтьба веЛася <зa Bи3вo.
леtIня Львoва з.пiд >кopстoкoгo яpма yкpaТнськoi не.
вol l i>' }|а 3аxист йoгo вiд <варваpсЬких гaйдa[,taкiв>>.
Пpибyвaе дo Львoва па}I презиll.еtlт, i сepeд йoгo пoч-
тy - € .  Янiцький!
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Cкл адlii пoчyття в'{tиикaла syстpiч. B; Яpyэeльськo.
гo 3 aктиBlстaмн пoль€ьt{oгo l€yлЬtryplloгo тoвapиqгBа
y Львoвi. прагl{ёнt'я львiв'яE пoдЬськoгo пoхb,цжёt{ня
(a iх у мiстi близькo l0 тисяч, в oбластi _ бдизькo
27 тtlcян, тoбтo маfiже | /o нaсeлення) лo piзнoсто-
poннix кoнтaктiв з Пoльщeю, iх згypтyвднl{я 3 }reтofo
збеpежeння сaмoбyтнЬoТ нaцioнальнoi кyльтypи, Irfoви,
звичaiв _ yсe це € закot{ltим i зyсtpiнaе пiдтpнмlcy шllt.
poкoТ гpoмaдськостi. Пoльське кулЬтypнe тoBapисгi}o
3 сaмoгo пoчaткy ltfoглo po3pаxoвyвaти нa спpияl{I+я
з бoкy УкpaТнськoгo фoндy кyлЬтypи' Тoвapиствs yt{ia.
iнськoi мoви iм. Т. ШевченКa, iнЦJнx гpoмaдсЬких.op.
гaнiзaцiй, нa poзyмiння свoТх пoтpеб з бoкy Pа.ця}t.
сЬких opгaнiв. Пpouеси нацioнaльнoгo i дeмoкpатиq.
нoгo вiдpoдження в peспyблiцi ствopюють дoбpi пФ.
сtlектиBи для poзвlrткy пoльсЬкoТ гpoмаДи, взасмoдi.f
i взасмoзбагачеtlllя yкpаiнськoi i пoльськoi кyлыгyp.

oднак на зyстpivi мoBа йшла пepeва}ктlo пpo iншe.
Ii емoцiйнoю кyЛьмiнацiсю стaлo з l{атllскotvl вигoЛotllеtlе
B. ЯpyзeльсЬким гaсиo <<ПoльЩа тa!*, де с пoлякп!>
Щoпpавда, дещo пiзнiцIe пан пpeзидeнт вiдзначив, щo
yкpaiнЦi, литoвцi, poсiяни, якi мешкaютЬ в Пoльшll;
€  пpeдстaвникalvtи свoТх rlapoдlв. Aлe тaкi lloHяття,
як <Укpaiнa> .lЕ <Пoльща> мieтять в собi нe лише нapo.Ц;
алe тaкoж теpитopiю тa певlly деpх(авнy opганiзaЦiю.
<Пo,тьща таllf, де е пoлякИ!> - I,J|я Львoвa та 3ахiднoi
Укpaiни в цiлoмy, це 3вyttртЬ ltддтo 3лoвiснo.

3вичайнo, слiд взaeмнo шaнyвaти iстopиннy памlяtь
наpoлiв. I-[е факт' щo пoлЬсЬкa грoмaда ЛЬвoва своfо
нaсy зpoбиl'lZl 3H?чний внeсoк y пoлЬсЬкy кyлЬтypy тa
iстopiю, i  це зaлиша €тЬся в iстopиннiй свiдoмoстi пo-
лякiв. Так самo як Хoлмщина' Hадсяння i  Лeмкiвщина
збepiгаються в iстopиннiй пaм'ятi yкpаТншiв, i  пoявa гep.
бiв Хoлмa тa Пepемишля B залi засiдaнЬ устаl loвltoto
з'iздy Hapoднoгo Pyхy УкpаТнЙ е oб'сктиBнl,tм пiдтвep.
д)ке}lням цiсТ пам'ятi ,  а ttе зазiханl lям на змiнy iсrryоних
кoprtoнiв. Aле yявiмo сoбi ситyаuiю: дo П0льщi пpri i)к.
джа €  з вiзитoм пpезидeнт Укpaiни, i  в Пepемишлl пlд
uaс зyстpiнi 3 пpeдстaвниками yкpaiнськoi гpoмади
ствеpдх(yе: <Укpаiна тaм, де е yкpаiнui!> ll{o пoдyмала б
пoлЬська гpoмaдськiсть?

A на дoдатoк дo всЬoгo згадaймo, Щo вiзит панa
B. ЯpyзeльсЬкoгo дo ЛЬвoBа i  Kисвa спiвпaв y часi

пзpсl'о'tтшвlt yкpaiнo. пoльськl'х в3а€мин: пoгляд з Укpаirr и ю7

.з . xiя ькома пp oвoка цi йt|И||4н эaяBaми peспyбл it<а нськoi
парoк.pатii, в якиx, 3 яв}toю tlетoю poзкoлy деIvtoкpa.
тlfliЦItх:св4, так чи iнaxше ставl|вся лiл сyмнiв стaтyс
3axiдпоi Укpaiни яK нeвiд'емtloi Чaстини Укpаiни. Мoх<-
лt{Bo' цe дiйснo лиДJe Brtпaдкoвiсть, а п{o}кe, iмпepiя
мас дiйснo iмпеpськi мoх<ливoстi?

Разoм з тим y пoЛьсЬкoмy демoкpaтичHoly pyсi с,
ltoза Bсякl{м сyмнiвoм, Щиpi пpиx}rЛЬники yкpаТнo-пoль-
сЬкoгo пopoзyмiння i спiвпpаui, кoтpi Bl{хoдятЬ, нa наЦty
дyi'кy, з yсвi.пoмлeння кopiнних яaцioнаЛЬllиx iнтеpeсiв
Пoльщi. Пeвlli змiни нa кpaще на. пpoтязi oстаннiх
дeсятилiть € pезyлЬтaтoм дiяльнoстi oсepедкiв пoльсЬкoТ
дiaспopи, oсoбливo llapизькoгo жypнaлy <Kultuга> нa
чoлi з €х<и Гелpoйцем в, якoстi гoЛoв}Ioгo pедактopа.
Тoмy лo пeвttoi мipи зaкoнoмipним стaлo кoнстpyктивнe
oбгoвopення yкpаiнo.rтoпьськоТ пpoблематики в часoПи-
саx <Coлiдаpнoстi> y l980-l98l iпiзнiших poках' пyблi-
кацii в кpакiвськoму мiсянникy <Znak>, нapештi _
oбpан*lя пoсЛotlt дo сеймy Пoльськoi Peспyблiки yкpаiн.
ця Boлoд.имиpа Мoкpoгo, а такoх( пpисyтнiсть панa
Aдама Мiхнiка на Устанoвнoмy з'iз.п.i HPУ. Hа наш
{lогляд, цiлкoм мo)t(}Iа пoгoдитися 3 сyд}кe}tнями мiнi.
стpа i пoслa пана Яцекa Kypoня: <€ це дy)ке склад}lа
iстopiя стoсyнкiв мiх< Пo;lьщeю тa Укpaiнoю, мilк пo.
ляка'tvtи тa укpаIнцями. A вoна спoвненa двoстopoннiми
к?иaдaми' пPи чoмy l{ох(tlа зi стopiн схl{лЬнa пам'ятaти
тiльки пpo свoТ кp!rвди. (. . .) Пpи чoмy я пoвнiстю евiдo-
мий фактy, щb Пoльща, IIoЛЬсЬкa деp)Kaва виннa B тoмy'
шo Укpairra нeсe oтвiт 3а те, щo пoляки маютЬ oбмeх<eнy
rrезалех<нiстЬ. (...) Я завlкди гoвopив: <Без незалerкнoi
Укpаiни неtvtа нeзaЛех<нoi ПoльЩi>, poбляни стaвкy }|а
poзпад Pадянсl,кoгo Coюзy. Hинi я гoтoвий внести пo.
пpавKy дo сBoгo стarroвиЩа y тoгt,lу сенсi, щo не3але)I(на
Ущаiнa мoх<e бyти в Радянськoмy Coюзi. Якщo с це
Mo)t(Лttве, себтo якщo €  тai{ мo)клиBа федеpативна
систeNra * тo це, oчeвидtlo' мaйбyтнс свiтy.>> o

Хай вибачать читaчi за дoвгy цитатy, oднaк хаpак-
терtto, щo свoТ дyмки пaн Я. Kypoнь виклаB нa стopiнкaх
)ку'pttалy <<3yстpi.li>, якut,t ьмДaетЬся y Bа.pшавi кoлoМ
мoлoдoТ yкpаiнськoi .iнтелiгeнцii.

Cамс дiяльнiсть дeМoкpатиЧIll lх сltл пiдгoтyвaла
гPyl{Т для за{roЧаткувatlIlя yкpaТнo-пoлЬськoгo .п.iалoгy,
п.olff ltlo нa piвнi не oфuiiiниx деp}кaвних стpyктyp,
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a пapлaмеIrтapiiв ttPУ i (сoлiдaрнoстi>. Пe'puга 3yст,pitl
в рамкax тaкoгo дiалory вiдбyлaся 4-+-5 тpaвня 1990
potry y Bapшaвi пiд егiдoю Фyнлauii Cтефaна Батopiя.
3 yкpaТнськoгo бoкy в poзtl{oвaх взяли yчасть l0 oсiб,
мiх< ними 8 наpo.tних ,u.епyтaтiв Укpаiни (opест BлQx,
Бoгдан Гopинь, i}lихайлo Гopинь, Iгop .[еpкач, Iвaн
,llpзн, .П.митpo Павличкo, Bячеслав Чopнoвiл, Миxаfiлo
Швaйкa), з пoЛьсЬкoi стopoни - 29 осiб, мiх< ними такi
вiдoмi. yкpаiнськiй гpoмaдськoстi пoлiтичнi дiячi; як
3бiгнев Бyяк, Бpoнiслав Геpeмек, Яцек Kypoнь, Aдaм
Мiхнiк; Янyru oнишкевич, Aн.ц.х<ей CтельмахoвсЬt{ий,
пoсoл.yкpа iнець Boлoдl{ гt{l] p Мoкpий, a такo)t( зI{aвецЬ
yкpаiнo.пo.llьськoi пpoблематики Бoгyмiла Бepлнхoв.
ськa. Пoбyвав тaм i автop цiсi стaггi.

Хapактеp зyстpiвi визнaЧaBся насalrrпep€д тиI|l' Щo
вПepшe за бiльш як пiвстoлiття зyстpiлися yкpaТнськi
i  пoльськi пapЛаlvteнтapi i ,  якi спpавдi бyли нapo,u,ними
oбpанцями. oбидвi стopol|и пpeдставЛяли шиpoкi пo.
лiтичнi блoки, якi зpoлилися y бopoтьбi з алмiнiстpа-
тиBt|o-кoманднoю систеtvtoю i уoсoблюютЬ сtlли демoкpа-
тичtloгo oнoвле}tня. Cеpел yuaсникiв poзмoв з oбox бo.
I<iв не бpакyвaлo людей, кoтpi зa свoi пеpекoнaння
}tе oдtll{ piк пepeбyвaл:и У в'язницях, а спiльне знайoм.
ствo oчнe чи 3аoч}Ie' встaнoвt{ли вя<е бaгaтo poкiв
тoмy. Усe цe спpиялo як вiдвеpтoстi poзмoв, тaк i ' ix
загaльнiй кoнстpyктивнiй спpямoвaнoстi в yмoвax
взасмнoi пoваги i тoлepантнoстi. .П.ля клiматy зyстpitli
н iяк не rvlалoз}rачним бyв тoй факт, шo yсi yкpаiнськi
спiвpoзмoвHик}r poзyмiли пoльськy мoвy' а пepевaх(}|a
бiльtшiсть пoЛЬсЬких - yкpaiнськy. Cеpeд паpЛaN4еl{та.
piiв Пoльськoi Pеспyблiки були Люди, кoтpi нapoл}tлllся
на Укpаiнi '  зpoстали в yкpаi l lськoмy oтoненнi.

Pазoм 3 тиtи пеpша зyстpiн oб'ективнo ivloгЛa матIt
Лишe oзHайoмлювальний xapактеp. Рlruлo з'ясyвa'нвя
пoзицiй стopiн, iх пiдxoдiв дo oцiнки укpаiнo.пoльсЬкItх
взa€миtl мll}tyлoгo' i oсoбливo _ iх пoглядiв на мaй.
бyтне t{ашl{х наpoдiв. Hеoднopaзoвo зачiпaлися дpa)fi.
ливi питaння та виявЛялoся нeспiвпадiння дyмoк. I{е
закoнoмipнo i пpиpoднo. Aле в гoлoвttoмy стopo}|}r 3гo.
дtiлися _ yкpаiнський i пoльський наpoди пoвиннi стaп}
дpylкнiми сyсi,Цaми, i ix пopoзyмiння ма€ гpy}lтyват}tся
на взаемнiй пoшанi пpaв нauiotIалЬ}lttx меI{lЦtlt{ та в}l-
знaннi iснyювoгo деpжaвнoгo кoPдo}ty. Hе пiдпягaлo
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тzмсoх( сyмвiвy' цIo вагo}tl{м аpгyмeнтoм дJIя пopoзyмiн.
ня.ё спiль,на зaцiкавлeнiсть y пoглибленнi екoнoмiчнoi
спiвпpаui тa кyльтypнoгo oбмiнy нa взa€мoпpийнятих
yмoвax.

.[l.oпoвненням poзDroB пapлa[,tентapiiв бyли вiзити
yкpaiнськoi'делегацii в lJ.ентpaльнoмy бюpo плaHyван-
ня':3устpiчi з гoлoBoю Koмiтeтy y спРавах pa.п.io та тeле.
бачення Aндх<есм ,Д.pавiнeм, мiнiстpoм кyльтypи пaнi
Iзабелoю [ивiньськoю, мiнiстpoм. oсвiти паHoм Гeнpикoм
Caмсoнoвиuем, i з гoлoвoю Гpoма.Цськoгo кoмiтетy
<<Coltiлаpнoстi> панoм 3дзiславoм Haйдepoм. Cepeд кoн-
кpет}Iнх пoстyлатiв, якi висyвaлися yкpаТнськими спiв.
poзtr'oвllиками, бyли пpoблеми кPашloгo зaбeзпeчення
кiлькoх iснyюuих i  в iлкpиття нoBих укpаТнських шкiл
y Пoльщi, впopядкуBанl|я yкpаiнськoгo кладoвиЩa
y Хoлмi, пеpeдaЧa yкpаiнськiй гpoмaлi Hаpoднoгo дoмy
y Пеpeмишлi, спpава гpекo.кaтoлllцькoгo кaфелpaль.
нoгo еoбopy в тoт{y >x мiстi, вiднoвлення мемopiaлy
сiчoвим стpiльЦям у Пiкyлинaх, збеpех<ення паtlt'ятoк
укpаiнськoi культypп та iстopii на теpитopiТ Пoльськoi
Pеспyблiки тoщo.

Hеoлнopазoвo пiд нaс зyстpiueй пoстaвaлo пl-lтан}lя
пpo oпеpацiю <Biсла>. Пoзицiя yкpaiнсьхиx паpлa[, 'ен.
тaрi iв пoЛягалa I{а тoмy, шo oфiuiйне Bt{знaння i i
Cеймoм ПР як злoчиtly, спp},lчиниЛoся б дo сyтт €вих
змiн нa кpaщe y фaктиuнoмy стaнoвищi yкpаТнськoi
нaцioнальнoi менtuини у Пoльщi, Ta пo3иTивнo впЛиtly.
лo б нa гpott,lадсьKy дyMку. Poзрloви тopкалися незадo.
вiльнoгo стaнy.з oбмiнoм iнфopмаuiсю мi>к l lашими на.
poдaм}l. Haпpиклад, пеpe.u.аui пoЛЬсЬкoгo телeбачення
пpиймаtoться }Iа значнiй чaстинi теpитopi i  Укpаiни, в тoй
чaс як гpoмaдяни Пoльщi мo)|(yтЬ ДLlBt|TIrcя тpансляцiТ
цeнтpаЛьlloгo tv{oскoвськoгo TB, аЛe пpaктичнo iзoльo.
вaнi вiд телепpoгpaм з Kиева тa Львoвa. Haслiд.oк -
сyттсвi пpoгaЛIrни y poзyмiннi пoльськoю гpoмадськi.
стю тl lх змiн, якi вjдбyвaються зapaз в УкpaТнi. . .

Пеpшa зyстpiн паpламeнтapiв вllявl{лa i суттевi
недo.пiки в пiдгoтoвцi стopiн, дaлекo }tедoстатH€ 3нан}Iя
ментaльнoстi спiвpoзмoвникiв, peaЛьнoгo стаt|oв}lщa
yкpаiнськoгo тa пoлЬсЬкoгo сyспiльствa.

УкpаТнськi паpлaментаpi' зoкpeмa' i.loгЛи 6 нa6ara-
тo'fpyнтoвнiшe oзнaйoмtlтися з нoх(ливoстями eкoнo.
мiчнoi спiвпpaui пpиt(opдotl}lиx pегioнiв, i' y пoгoдrкеннi
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з BiдI1oвiдt||tми opгаНaПи'р4aди, цiдгoтyвати кoнкpет }|i
пpoпoзицii. B тoй }(е час бyлo дещo дивI{им нyти вi.Ц
ypядoвця lJ.ентpaльнoгo бюpo плaflуBа}rня спpямbванi
.дo пapлаtilентapiв Pyхy пpoханHя спpияти дiяльнogтi
poзташoвaних }Ia теpитapii Укpaiни пoльсьцих фipм'
яr<i спeцiалiзyються нa э,Ilвезe}Ii сиpoвини з peспyблiки.

Ha наш пoгЛяд, дaлекo не нaЛeжним Чи}loм oбидвi
стopoни oбiзнанi з пoтpебами нацioналЬtlих ме}tlllи}t.
УкpаТнськi пpедстaBникtl' пoзa сyмнiвoм, вiдкpили для
себе бaгатo l{oBoгo в х<иттi yкpaiнськoi гpoмади в Пoль.
шi. I{ьoмy сПpияЛи зyстpivi  з дiячами oб'сднaння yкpа.
iнцiв Пoльцli, в peдакцiТ чaсoписy <Haшe слoвo>, poз-
мoBи 3 Boлoдимиpoм Мoкpим uи Миpoслaвoм Чexoм.
Hе мoх<на ввa)кaти нopмаль}lим' щo пoлЬсЬкa стoрotlа
пiд чaс Hаpaд пpaKтичl{o взaгалi нe стаBилa кoнкpeтних
пpoблем пoльськoi lvteltшиl|и в Укpaiнi. Haвpяд чtl та-
киx tlpoблем }lе iснyс. Мoх<ливo, пiд чaс настyп}Iиx
зyстpiuей бyлo б д.oцiльtlим Ilpяlvtе apедставl{ицтвo вiд
нац,ioнальнo.кyлЬтyptlих тoвapиств oбox меншин? Ма.
буть, тoдi llе Bиникaли б ситyаЦii, пoд]бнi дo тoТ, кoли
дiян Cеймy тBеpдив' щo вiн, 3дa €тЬся, дiйснo Чyв пpo
yтBopeння в Пoльщi яKoгoсЬ yкpaiнськoгo тoваpиства.',.

oбoм стopoнам l{аЛe)кить yt|икати кoн'юнктypнo.
лаpтiйних пiдxoдiв дo yкpaiнo.,пoлЬсЬкoгo дiалoгy. Aдже
безпoсеpe.п.нi yчасttttки p03мoв Мo)кyть змiнювaтися,
а нацioнaльнi iнтеpеси пpи цЬott{y зaЛиrцаЮтЬся ста.
бiльними. Hа нашy дyшrкy, в пеpспективi слiд дyМaти
rr.Po poзшиpeнHя кoла спiвpoзмoвникiв, Щoб вoни Цe
IrpедставляЛи Лицie пeвнi tloлiтичнi тeчii' a пo мo)|(лt{.
вoстi yсi наявнi i зaцiкaвлeнi в пpoдoвх<енlti пiaлoгy
дepх(авнoтвopui сили. Koopдиrrатopoм ,п.iaлoгу мoглo б
стaти тoBapиствo <Укpаiна.ПoлЬцIa>, заснoBа}lе на }tе-
пapтiйнiй oснoвi IIoBа)t{ниMll гPoмадсЬкими iнститyЦiя-
ми _ нaцiotlаJlЬllo.кyлЬтypl|ип,rи i нayкoвими тoBарисT-
вами, фyнлацiями, тBopЧиtv'и спiлками. Пoзитивнy poль
при .цЬoмy.. мoх{yтЬ вiдiгpати гporva.п.ськi opганiзацii
yкpаТнськoi та пoльськoi лiаспopи. Питання Пpo сTвopeн-
l{я такoгo yкpаiнo.пoлЬсЬкoгo тoBаpl,tствa в)кe пoсTаBа.
лo t lа зyстpiнi .паpЛа14еtlтa.piв, на нepзi _ кoнкpетнi дi i .

пPимlTКИ:
| Укpаiнська 3aгальl lа енttиклoпeдiя.- Львiв, Cтaнiслaв. Ko.lto-

.мия: Piднa щкoлa._ Б. P. .в.._ т. 3. с. 893.
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- 2 Lаndаu Z., iotnaЬzвtski J. Druga Rzесzposрlitа: рsрdar.
hа _ фoliесzeflstivo - mi€jsсё w s'*i €сie.- Waгszаwa' |977'._
s. tt7-122,3 Pyлiиuький C. oгляд нaцioнальнoi тepнтopii Укpаiни._.Беp.
лiн: Укpаiнське сJloвol l923l ШимаiloЁич l. 3ахiдна УкPaTна. тъ0-E.
fopii i нaселення._ Львiв; 1926; та iillшi.' . Sloti'o Polskiе.- |szi._ 90 siётp.., 14 wrzеs.s Stаtystykа Polski._ Wагszаwа,.l925._ T. 5.: Wielkа wlаsho6ё
rolпа.* S. 8.6' Пpаuюю для шацiotlальнЙх мeliшoсfей та спiвпpаui наpoлlв _
pо3мoвa з пoсЛolu дo сеfltr!, ПilP. Яцeкoм Кypoнdl //Зуi+p*t._
Bаpшaва, l989._ }ф 2 (20)-.- с' 43-16.

€веeн CBEPCTюK

3 листA дo AдA,ttA лvrlxHtкA

...Cвiт oтpyеtlий нel{aвистю. Cвiт зaнечищeннй сте.
peoтипаtr4и ненавистi .  Poками BИTBopЮB3l ' laсь мiшlанськa
атмoсфepa пiдoзpи. Bладa пiджиь'lювала п,' lебейськi
iнстинкти i  oбпиpалась не на t l l . l tяхетltих, а нa Ласих.
Haпiвпpавда зг{rapнyвалa лyшi людей. Toтaльна бpеxня
poзтлила дyll 'y. Haшi дiти тoнyтЬ в дх(yнглях стеpeo.
типiв i  фальшивиx пoнятЬ.

A тим Часolr{ yкpaiнцям з гtoлякaп4lr нeма пpиЧиll
Bopoгyвaти. Чи мoжeмo ми нинi скaзaт},l хpltстиянськG
<lvlЕA KУЛЬпA> *? Я бoюсЬ, Щo B oтpy €нolt'y свiтi
Цьoгo пpaвильlio не зpoзyмiють' а ска)куть в лyсi Cта.
Лll{ськoгo закolloдавстBa: вoни самl )к вI,IзнaЛи свoю
виHу.

}Iaм пoтpiбI{a пoпеpедня глибoкa спoвiдЬ пepед Бo-
гorш' згадyвaнt{я вЛaсI{oi вt, l t tи'  в iлшyкyванl{я власних
пpoвин та xpистиянська oцit lка iх. Усiм нам пoтpi6не
poзyмiнllя тoгo' щo Kapтa непpавди нe.вeде дo Bигpaшy.
Чи патpioтизIvt з нeнавIlсtю, чи нацiol . lальний iнлeфе.
peнтизм з байлyжiстю - це xt iopoба. Hашi дiти o6мa.
нyi i .  Ixнiм сеpцяM l leсилa нести антихpистияttсЬкий пo.
сiв i  ypiвr loважyBати йoгo зoвl i iшнЬoю rtoбoжнiстю абo
звepхнЬoЮ пoсмiшкoю.

Мусимсi датl{ нашим дiтям пpинаймнi тoчний глЙ60.
кнй аналiз хвopoби, якy iм пPищeпиЛи. }lyсимo кyль-
тивyвати пpaBдy i сoвiсть. Мусимo iх пoвеpнyти дo

* Мoя вt lна.
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IuoрaЛЬниx аксioМ: лЮбити, давaти, pятyвaти _ замiстЬ
вt{tlи B кofiyсь. Мyсимo нагадaти Тм, щo l{емa нaцiй
дoбpих i злих, бo в кoх<нiй нацii €  людtl лoбpi i злi.
l вся штyкa }киття в тolvry' щoб виpoбити в сoбi любoв
дo бЛих(нЬoгo, а блих(нiй тех< вiдпoвiсть любoв'ю. Бo тo
Beликe фapисействo: пoЧyBати сeбe так, нaЧе пePед тo.
бoю iншi виннi. . .

Bизнання вини вaх(Ливе тoдi, кoли вoнo Щиpe i  гли-
бoке. Hе вiд <МЕA KУЛЬпA> пoчaтoк шляxy, a вiд слiв:
<I пpoсти нам бopги нaшi, як i  ми пpoщaсмo бopжни.
кам наl lJим>...

. . .B нapoлi ) l{иве здaтHiсть самooнoвлeння. Я гaдaю,
нaшi зyсилля тpеба спpямyвaти нa виBчeнHя пo3итив-
них, пoвчaЛЬних стopiн х(иття .наших Irаpoлiв.. Ha
вивЧенl|я пo[4илoк y tии}|yлoмy i  poзшиpення сфеpи
спiльttoстi в сУЧас}loму i  мaйбyтttЬoмy.

3 лuстa €веенa Cвepcтюкa do АОалa Мiхнiкa
вid 20'10.89. Оng6лiкoaанo g чaconuci <3gстpiнi>
(Bаpшaвa).- l990._ J'tg 3_4.

Aнiluсeй Cgлituа KAMI IIсЬKII п
y кoЛl гYtoPAЛЬHo. i  тA пoЛlтиЧHoi сЛlПoTl{:

УкPAit|A l  yкPAiHцl B oчAх пoлякlB
(Уpuвoк зi cтaттi)

( . . .)  Ha МoгItлi  невiдoмoгo вoяка - мiсцi  дyх(e шaнo.
вaнoмy всiма пoлякaNIуI - папа Iваt l  Пaвлo I l  пpигалaв
наN,t пpo бpaтiв, якi  >кили мirк нами i  яtк i  згинyли - пpo
пoлЬськиx свpеiв. Укpаiнui не 3гиt|уЛи, х<ивyть, бo-
pютЬся й бyлyть бopoтися 3a сBoЮ свoбoлу. Мoляться
за l tе i  в цеpкBах, poзсiяних пo всiй земнiй кyлi .  Сopoм
нaгt,t '  кoЛи нe знaйдемo в сoбi сили, Щoб oхopoнити ixнi
цеpкBl l  нa теpитopi i  пoльськoi спаpхi i ,  абo кoли пi .ц
пpoBoдorv1 мo.п.еpltiзацii чи вигoдн дaлi бyлeмo пеpетвo-
pювати iх y пoльськi  кoстeли. Koмytr iстинний iнтepна.
цioнaлiзм вiд десятилiть yмie BикopистoByвaти заnеклий
нaцioналiзм. Маючи Це нa yвазi ,  oхopoняймo в iм'я пpав
ЛЮдиl lи, а нe т iльки людt, lн}l-t joляка'  кo)кнy святlt l{ю
кo}кt loгo нapoдy, який х<иве Мiх< нaми.

У io"r i  мopальнoi та пoлiтичt lo i  слiпoти

Koх<не пoльське пoкoлiнt lя,  якe виpoсЛo на кyльтypi
тa пoлiтичнiй дiяльнoстi  свoТх пoпepе.п.никiв, rиyсятЬ
poзв'я3yBати нoвi завда}lня. Koли пoстa"lа Укpаiна
Хмедьницькoгo, пoколiння Чаpнешькoгo i  Coбеськoгo
сl{ЛoЮ пoказали, щo ТТ не бyле. Koли yкpаТнський наpoл
Cхiднoi Галичини кpoв'ю вiдстoював свo €  пpавo Ha сa.
tvtoBизнаЧeння, тoдi пoльський нарoд переважItoю бiль.
ruiст lo 3aявив у сeймi,  шo УкpаТни !{eмa € .  Сьoгoлнi,  пpo-
I loHyЮЧи yкpаiнuям спiвпpаttю в спiльнiй бopoтьбi зa
сyвеpенl l iсть Пoльut i  й Укpаiни, Заявля €мo, шo УкpaТнa
бyле. Halшiй кyльтypi тa т1|М, якi  пpийдyть пiсля нас,
tии зoбoв'язанi заявити, ulo Укpаiна - l lе диBЛячисЬ
на нaс _ бyла. Hе наслiлyймo бiльtr le poсiйськoгo iмпe.
piялiзмy в фальшyваннi iстopi i  п iДкopених наpoлiв i  не
pyйнyймo тaкoж xpестiв - свiдкiв iстopi i  -  l ta зaЛише.
них r lвинтаpях.

Укpаiнrt i ,  якi  хtивyть тепеp y I(ourалi l tськoмy вo € .
вoдствi  чи в Ci; lез i i ,  нe oпинl l .гt l lсЯ там дoбpoвiльнo.
Хoч Koшалiн не Магадaн, а.пе бескидська депopтaцiя
€  }|ашloЮ Чop}loЮ каpтoю. Cьoгoднi yкpаiнеuь, який
живс B Пoльщi, l lе афiшус свoгo пoхoД.)кeнHя. .П.o сьo-
гoднi йoмy <кpaще бyти> pусинoМ, .пеМкoМ i  бoйкoм.
.II .o сьoгoднi йoгo дoлi l iе 3аздpятЬ yкpaiншi з-пo}|ад
[нiпpа.

Як 6п тяжкo наlvl }lе дoBoди"Toся, r\4и гиусиtl,to пам'ята.
тн'  щo дoки не poзpахy € l t , loся в нашiйt iстopi i  та нашiй
кyльтypi 3а сBo €  ставЛенl lя лo Укpаiни, дoки не вi ,п.цaмo
укpаiнськoмy }lаселel lню забpаt lих пiд нас <бopoтьби
з бандами>> сiл i  шepкoв, дoти Hаl l lа pyка'  пpoстягl leнa
дo сyсiда над Cянoм i  .[I .н iпpoм, висiтиме в пopoжнeнi.

3i cтaттi Анdжея Сgлi'tttt Kа,ttiнcькoeo <У кoлi лo.
paльнoi тa noлiтtl,tнoi cлinoтu: Укpаiнa Й gкpaiнцi
в oчах noлякiв> (/Iэrcopэtстаgн' I984), Укpа|нcькut7
nеpеклad Hiнu Iльнttt|ькot. Цuт. зa: Сунaснicть.
196l_1985, Buбpaне.- Mюнхен, 1987.- с. 424_
425.
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Яpocлaв ДА:IIIKЕBIIЧ

д.ля Koгo .ll'oPoгA дo }|lкy.ц]{?
(Hoтаткu на noлях збipнuкa

npo noлbcь'сo.gtсpi'i'|ськi oidнocuнu).

Cвiдoмo пapaфpaзyю }|aзвy Kни)t(ки A. Б. Щeнсняка
тa B. 3. Шoти <.Ц.opoга дo нiкyли: opгaнiзauiя yкpa-
iнськиx нацioнaлiстiв Ta ii лiквiдaцiя в Пoльщi>
(Bapшавa' 1973; пoльськoю мoвoю) l, 3 якoТ шалo б
виходиTIt' щo бopoтьбa зa влaсrly сaмoстiйнy лep>кaвy i
нa 3ахист власнoгo нapoдy _ це слiпa вyлtl,чкa. Cвoгo
l}асy каIIpиз епoхl{ дoвiв дo тoгo, щo кни)I(кy кoнфiскy.
BaЛи opгaни Пoльськoi дep>кaви, тoi сaмoi деp)кaви'
"яка вtiдaЛа кIlи)t(I(у, зaдyiltаtty нe лише пpoти oyH,
алe i пpoти yкpaiнсьKoгo }Iapoдy. Tpапилoся таI(,.щo
навeдений aвтopaми фaктинний шaтеpiал 3апеpечив
qсfloвнi те3и автopiв. Bиявилoся' щo бyлa де дopaгa
дo нiкy.п.и, а шлях',в кiнцi якoгo мaйopiлo свiтлo, tlеlцoв
y тyнелi.

Biднoсини мiж пoльськиtvlи та yкpаТнськиlvr нapoдами
'зaвх(ди бyли сюrал}ti, нe лицIe тoмy, щo сyсiдськi вiд.
.Цoсиl{и piлкo бyвaютЬ дoбpoсyсiдсЬкимt{, але тaKo)t( тo.
-!,Iу, щo, пoчЕнaюЧи 3 сepeдн}rи ХlV ст. (з нeвeликими
пepepвами)' цe 3aвжшl булtl вiднoсини пiдкopЮвaЧа
i пiлкopенoгo, гнoбитeля i пpигнoбленoгo, eKсплyатa.
тopа i експлyaтoвaнoгo. Жoднi eвфeмiзми тyт tliнoгo не
змiнять; зpeштoЮ, y }Iaведе}lих Bищe слoBaх немae нi.
чoгo непpистoйнoгo.

Ми rкивемo в кiнцi ХX ст', кoли }tаукoвi дoслiджeння
пpo стobyнки мiх< нapo.цaN,tIr - Чи в плаlli етнoсoцioлo.
гii, чи етнoлiнгвiстики' Чи, вpештi, етнoпoлiтoлoгii _
lloсягли висoKoгo стyпel{я poзвиткy. Toмy вaх<ливo ви.
.кЛaсти пeвнi oстатoннi peзyлЬтaти таких дoслiд>кень
безвiдltoснo дo тoгo' чt{ вottи мaютЬ (ни нe мaють)
зв'язoк 3 пoльськo.yкpaТнськиilll взarминaми.

oснoвнi пpинципи, якi мoх<нa виBeсти з aналiзy мi lк.
нaцioнальних стoсункiв (пpинципlt '  щo дiють i  для кoн-
кpетl lиx пoItЬсЬкo.yкpaiнськиx вiднoсин) тaкi:

JIлЕ кoгo дoрoгa дo,*iкyди?

l '  Koх<.ний eксflaнсl+BlIнй i.aтpеoнвний наpoд (деp.
)кава, нацiя) _ це. лeстабiлiзyrovий фактop в пoлiтBчr
tloмy ilrи}Iyлoмy l i сyчаc}loI{у..

2. Koж н a eхс п а нс i я; l{ез€}лaж но B i,Ц' тoгo, я l(lt ltli t*отtl..
вaми ii не в},lпpаBдoвysaли,б; тoltiy' Iцo, i i мотою € пlд.
коpeння чyжoгo EaPoдy, i.зaхoплeЕня.тщитopii; нs якiй
biн >киве, е l lpoявoпt. iмпepiаuliзмy.

3. Кoже н на poдi щo oпиtlttвeя. н8.стаt.loвшщi iза вoйо.
Bанoгo, l.lа€ пpaBo . бopoтиeя за. свDlo. piвнопрaвнiсть
яl( нapoду i за пoвнoпpaвнiоть тepнтopi'i; ila я{iй,вiв
мешкa€. У виnадкyi колI{i бopoтьбa за. piвпoпpавнiсть
}re.дae peзyльтaт,iвt l\{а € таке саDtе пpaвo. 6bpoтися. зa
пoвt{y- незaлeжнiсть.

4. tiацioнальнo:B}t3вольr+a бopoтьба. не Bиllик €I €  B
yiroвaх цiлкoвитoi piв нoпpaвностгi' нaцi й. Пepeдyмoвою
i Т e сп i вв iднoшrе}t}l,}! <<н aцi я. глoбитr'Л L; .- нацiя, пp игнo.
бленtlit> ; <нацiя.дptскpимiнатop'_ нацiя;диокpинiнoва.
яий>>.

5. Метoди нaцiotlальнo.вн.звoльltoi бopoтьби диl{т}'э
нвtt iя-гнoбЙтrлЬ: якщo"миpнi '  (кажyuи з.тoЧки зopy. нa-
ближення до нaшIих. часiв._ пapлaмeнтськi, паси,вногo.
спpoтивy), спoсоби. бopoтьби. rc даЮTь pезyльтатiв;
пpигнoблeна. нatliя: зlДyшgна j зaoтoсoвyBwги збpoйнi мr.
тoли- бopoтьби. Gтупiнь i хаpаxтвp'пpигнoбло+rня. виз}la!
нае piвены та iнтeнсивнiсть бopoтьби, пpигнoбЛ€}tl lX..

6. Ko>к.на iмпeрiaлiстrrЧ}Iа деp)кaва' нeзале>кнo вiд.
свoТх poзмipiв; незале)t{нo, вiд тoгo, чи, i i ' кoлoнiТ. ptB.
ташoванi y' неi. пiд бoкoм Чи.за l\,topяIvt}l' пoбyл.oвaвa
ltа пiдкopеннi нyжoго нapoдy, i агpeсiТ I{a чy}Ity. тopи.
тopiю; мao свiй] пoчaтoк. i 'св iйt к iнeць. Biд полiтичнoi
мyлpoстi  кеpiвникiв паt+iвнoi нацi i  здлеlкитb'  чt l '  рoзBaЛ
iмпеpi i  к iнч.aеl .ься б]льtt lprми чи lv lе}tшиMи Bтpaтами для
кoлишl lьoi  панiвнoi наt l i i :

Якщo пpедстаBники двoх антaгoнiстичниx нацiй, щo
с y сr l iввiдl loшеннi <<пi.Цкоpюван _ l l iлкopеHl lй>, y.тeope.
тиЧltoмy планi мoжyть.навiть пo.гoдитися на виклaдeнi
вище пpинципн y мeтaфiзиЧ}lo[4y плaнi,  тo кapтинa
yявнoТ дискyсiТ piзкo мiняeтЬся, кoли пiд цiлкoм аб.
стpaктнi вeЛиЧини пiдстaвляти лвi кoнкpетшi ' l lацiТ, нa.
пpиклaд; пoЛьськy i  yкpаi l tськy. Пpинципи ж; oднак;
знoвУ зaлишaтЬся неrlopyшнИ|nн Nlя пaнiвнoi пo,тьськoi
стopol{tl ' якщo пiд yявнi веливини пiдставляти iншi
t lацi i ,  l laпpиклaдl бельгiйцiв тa Тх кoлoнiальнi.нapoд}l i
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пopтyгaлЬцiв й пiдкopeнi ниtt{и Hapoдl i ,  англiйцiв ,та'
iндiйцiв, кнтайцiв тa тибетцiв i  т '  д.

Пoстapaюся це дoвести на кiлькoх пpиKлaдax; намa.
гaючисЬt y данoгt{y вl,tпадl(yl пoясt{l{тt{' а tt,to}ке й зpo-
зyмiти тoчкy зopy пoЛьськoi стopoни.

.Ц.o пpинuипy l: Poсiя i  Hiмeччинa бyли пpoтягoм
стoлiть дестaбiлiзyюним фaктopoм y Cхiднiй тa Цeн.
тpальнiй €вpoпi, бo вoни llpoтягoм цих }l(е багатьoх
стoлiть веJltt експa}Iсивtty пoлiтикy. Пoльща tlpoтягott{
та ких сa м}lx ба гaтьoх стoлiть дeстaбiл iзyюним фaктopot't
нe бyла, бo... .[I.aлi пepевaжнo не пpoдoв)кyють, i мo:
ме}tталЬt|o забyвають, щo пoлЬшla y ХVII ст. I{еoд}topа.
3oвo сягала пo tloскву, y ХV-ХVl ст. пo Мoлдавiю,
нe кажyчlt Bжe пpo Пpибaлтикy, Бiлopyсь, Укpaiнy.
Пoльща дeстaбiлiзyюuим фaктopoм нe булa, a вiками
кyлЬтl{Boвaнa iдея Пoльщi (Рiд мopя.дo мopя>, сyпеp-
iмпеpiалiстt.tчна зa свoiм змiстoм ( i  нiкoли, зpeштoю'
нe зpeaлiзoванa), виявля€ться, дo дестабiлiзaцii нe дo'
вoдиЛa i дoвести tlе I\{oгЛа. Чoмy?

[o пpиншипy 2: Мoнгoльський, китaйський, аpаб.
сЬкий, iспанський, пopтyгаЛЬський, англiйський, шBед.
ський, нiмецький' япoнський (тa бaгaтo iнших) iмпe.
piалiзми _ цe iстини з шкiльниx пiдpyнникiв. Пoльськoгo
iмпеpiaлiзмy нe бyлo, бo Пoльськa дepжaвa пpиttoсилa
лицIe Bисoкy кyльтypy' едtlнo пpaвилЬl{y peлiгiю i...
.Ц.aлi знoвy пеpeва}кl{o нe пpoдoвжуютЬ; зoкpeil4а п.po
eкспopт зaкoннoстi i  пpава нiхтo й не зaТкaсться. He.
щaднy експлyатaцiю людeй, .Цаpiв зeмлi, iТ налp, нeyЦ-
твo, тeмнoтy Hapoдail,t пpи}loсиЛи всi iншi iмпepiaлiзми.
Пoльський iмпepiaлiзм вiд сaмoгo свoгo наpoджeння бyв
гapантoваний вiд тaких гaнебних пpoявiв; тa й взагaлi
питанtIя яи був i  с пoльський iмпepiaлiзм неясне. A для
Чoгo ж тoлi бyлo пoнeвoлювaти нyжi нapoди' зaxoп-
лювати Тх землi? .П.ля кyльтypтpeгepствa i peлiгiйнoгo
мeсiанiзмy, oбoв'язкoвиIr{ еЛеil{eнтotvt яких _ пo вiднo-
шeннi дo yкpaТнuiв _ малa бyти i  бyла .п.eнauiot lалi.
зaцiя i  в ipoвiлстyпництвo?

.[I.o пpинuипy 3: нopвех<Цi, фiнни, гPеки, пiвдeннi
слoB'яни, вoлoхи i  мoлдaвани, рiзнi aзiйськi тa афpи.
канськi tlаpoди мали i lvtаютЬ пpaвo бopoтися 1? piвнo.
пpaвнiсть та за пoвнy незалех<нiсть з .Ц.анiею, Швецiею,
Poсiею, Тypеннинoю, Aнглiсю, Фpанцiею, Hiмеччинoю,
Iтaлiею i т. д. Caмi пoляк}4 мaлИ пpавo бopoтися пpoтl{

Poсi i ,  Hiмеччини, Aвстpi i .  Укpaiншi мали пpавo бopo.
тl{ся 3а piвнoпpaвнiсть i нeзалех<нiсть з Poсieю (вiд-
l{oсl{o Чеxoслoвaччини i УгopЩини, нaпpиклад, це в)Kе
сyмнiвнo)'  aле 3 Пoльщею? Boни пpoстo нe смiли бopo.
тися нi за piвнoпpавнiсть, нi за незaлeх<нiсть, бo...
бo цим пopyшyвaли < €ди}Iy i  нелiлимy> iстopиннy
Пoльшy.

{o пpинципy 4: нiмеЦькo.фpaнuyзькo. iталiйськi кoн.
флiкти нацioнальнo.ви3BoлЬ}Ioгo типy в Швeйцаpi i ,
3да€ться, не бyли i lte пеpедбaчaЮтЬся; tшведськo-фiн.
ськi y Фiнляндi i ,  мaбy1ь, такo)к нi.  Югoслaвiя poзвa-
лю€тЬся чepeз гeге[,roнiчнi стpемлiння oднoi (сepбськoi)
нацiТ; нepез пoдiбне poзвaлИлL|cя oсйанськa iмпepiя,
Aвстpo.УгopсЬка мoнapхiя _ не кa)кyчи в)ке пpo кpах
клaсичl l l lx кoлoнiальних дep)кaв. УкpаТнцi в мех<aх iстo-
pиннoi i  сyнаснoi Пoльщi нiкoли не бyли piвнoпpaв.
}|l|мtt '  зaBЯ(ди булtl ЛюдЬгvtl l  якoгoсЬ тaм дpyгopяд.
нoгo сopтy, але бopoтися пpoти цiсi нepiвнoпpавнoстi
Тц не мoжtlа бyлo нi в минyлoмy, нi TeпeP. Чoмy?

.[I.o пpинципy 5: цiлий pяД [ lаpoдiв, 
.пoневoлeних

paнiшe, дoбився свoеi piвнoпpaвнoстi i  нeзaле>кнoстi
IIаpлalиe}lтським, паpлaмeнтськo.збpoйним a66 чистo
збpoйним шляхolvl. I" ц. дo3вoлялoся i дoзвoля€тЬся'
tlезва)каючи нa п{етoди, якi вoни застoсoвyвaли. Бель.
г iйськиx кoлoнiзатopiв piзали y БельгiйсЬкoмy Koнгo
(сyuaсний 3aip) дyжe х(opстoкo i  нe цивiлiзoвjнo. Hад
цим мoх(на i тpебa вбoлiвати, але Чи цe малo пеpe.
кPеслити пpaвo 3aipy дo l{езaЛeжнoстi? Пoлякн пiднi.
мaли збpoйнi пoвстaння l83l,  l863-l864 pp., 3астoсo-
9y9?ли кpивавий нецивiлiзoвaний теpop y l905_
l906 pp. '  It 'аючи' без сyмнiвy, дo цЬoгo пpавo. Укpai lrцi
нe [,tаЛи пpaвa нi нa пoвстання, нi нa piзню, нi нa теpop,
нi на пapламентськi спoсoби бopoтьби. Мoжнa сьoгЬдi i
певнiй чaстинi пoльськoi yкpаТнoфiльськoi iстopioгpафiТ
пpoЛиBати кpoкoдиЛячi сЛЬo3и, чoil,ty B pезyльтатi Га.
дяцькoi yмoBи 1658 p. нe дiйшIлo дo yтвopeння Pечi
Пoспoлитoi тpьoх нapoлiв (ouевиднo 3 пoлЬсЬкoЮ Дo.

9 r.rs6

.Цдя кoгo дoPoга лo нiкyли?
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(aле не пPавo) нa хмелЬнl{ччину, тo Ea Кoлiiвщиrrу
явнo в)l(е }Ie F{ав нi пpaвa, нi пiдстаЁ. Hiчoгo гoвopпfи
rrpo бли.х(чi чacп. Я.кщo пilpaхувaти iстopк.rну днстat+.
цiю, тo лo зрзyмiння подiй i trtетoдiв щpаiнськoТ вa.
цioнальнo.вl+звoльнoi бopoгьбн сeрeдинtl ХХ ст. пoлtr
ськё еyспiльствo мoх<с (aле не мyсить) дiйти десь y кiltшi
ххIII ст. Чoмv?

.[I.o пpинципУ 6: для нoвitших vaсiв iснус два кpайнi
мoдeлi кpахy iмnеpiй - l .  англiйський з вiднoснo нeве-
Лнким кpoвollpолиттям i збеpея<енняIи вжe пiсля кpaху
3Еaчних екoнo'мiчних i кyльтypних кoнцесiй великoбpи-
танськoi метрпoлi,i в кoлишнiх кoлoнiях; 2. пopтупль.
ський 3 великt{tl{ кpoвollpoЛиттяil{ i втpaтoю ма&же
всiх екoнoмiчt lих i  кyлЬтypI{их гroзиt l iй y кoлишнiх кoлo.
нiяx. Пoльll(а rr{aла пpавo вivнo збеpiгaти свoЮ iмпеp-
сЬкy стpyкTypу, навiть кoЛн Еoнa була зве.п'ена дo мiнia-
тюpи 20-30 pp., застoсoвyЮчll д"1я цЬoгo, хтo б пoлумaв,
найItивi"т iзовaнiшi lv lеToди - в iд piзнi  Стефaнa Чapнеuь.
кoгo тa Яttа Coб'ссЬкoгo У дpyгiй пo,тoвинi ХVII сг.
дo паttифiкaui i  Юзефа Пiлсy/tськoгo тa йoгo пoслiдoв.
t lикiв y 30.х pp. ХХ ст. ПoльЩа весЬ Час iшла, в>кивaючи
3aстoсoваl lий виш{е теpмiн, <пopтyгаЛЬськp'L l> II lЛяхом,
щo дaB вiдпoвiднi <пopтуГaлЬськi> рзyльTaтЙ. A мoже
ue був свiй власннй питoмo пoльський шлях?

У жoднoмy випадкy я не збяpаюся геtrepaлiзyвати
наведенi BиЩе пp}ltIципI.l на спoсiб lvlислеHtlя цiлoro
пoЛЬсЬкoгo сyспiльствa. Hе пiдлягае сумнiву, щo на фoнi
пo)к8pищ буьaля й свiтлi  стopiнки ПoлЬськo-yкpaiн.
ських вiднoсиH, ulo нa rloЛЬськoмy бoшi бyлo i с бaгатo
глибoкoДу,иаЮЧих i  oб'сктивнo }Iастpo €Hих гoЛiB. Тpeба
ll lкoдyвaти, Щo на зoвнiшlнi пpoяви i pезyльтати пoлЬ.
ськoi нацioнальнoi пoлiтики всi  цi  твepeзо Дyмaюuiлюди
мaли i lvtаютЬ мiнiмальний вплив. Cпpавa якpaз Ee у
ixньoмy якorvlyсь iдеалiзoвaнoмy ч}I нeiдeaлiзoвa}rorиy
yкpaiнoфiльствi (за яке iп,l, o'reвндtlo, oсoбливa _ аде
й незалeжнa вiд данoТ пpoблеми * rшанa), а в iхвьoмy
oб'ективiзмi пpи oцiкui мiжндцIонgлЬttltх вi.цнoсин.

Чoмy так cПaлacfr' i вoмy y пo,tьеЬкi* деplкавнiй i нёд!еP.
жaвнiй пoлiтицi 3аBжд}l в}rхoд'rлo тдк' щo пiдхiд дo
нацioнaльнltх спoдЬaяЬ i пpaгнefiь пoльсЬкoгo й i*шlrх
наpoдiв бyв oдиfl, a iю тaI<|4х саlliих нaДifit l пopивiв
yкpaiнськoгo'rдpoдy бyв лlвнетpaльlto пpoтnле>кннfi?
Чolrу в аналoгiчilвх yнoвal дlялп два plо*i eлгopитни
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мi{сJlеtlt{я' дiяла пo.цвiйна бyхгaлтepiя, чoмy пoкЛa}Iя.
JI*tся сI]eцифiннoму пoЛЬсь.l{oмy звopoтoвi <<pгoБzg pа па,
.to сo inпеgo> (<пpoшy пaнa, це щoсЬ iнше>) ttап{aгa.
тиtuyся пoказати далi.

Пoльська пoлiтична ( i ,  в знaннiй мipi ,  пoлiтичнo.
.лэpжaвн а ) дoктpи I{ а ttаЛе)KитЬ дo найкoнсep вати вн i ruих
i, в рз,yльтaтi, дo найpеaкuiйнiших y свiтi. oснoвнi
склаД,oвi Тi частини oфopмилися lllе y ХVI_ХVII ст.,
r ilтy'ч tlo кoнсеpвyваЛ{rся-y хVI l I -xx ст.' пpaктиЧ нo збe.
piгaюннсь дo сЬoгoдrli. Ця пoлiтиЧнa дoктpинa yтBopЮ-
BаJlася B уlvloвaх iмпepiaлiстиЧних злoбyткiв Пoльrцi
нa Схoдi тa Пiвночi; в oбстaнoвui piшyнoi i >кopстo-
кoi кoнтppeфopмаuiТ, яKа зaкpесЛила всi надiТ на Bиник.
.нeння peлiг iйнoгo лiбеpалiзмy; B ситyацiТ, кoли для
пaл.ЬнoТ магнаТськoi веpхiвки бyла oпpаuьoBана - на
xаpактepнii't л,ля феo.u.альнoТ eпoхи генeалoгiчнiй плат-
фopмi _ теopiя виtlяткoвих расoвнx пpаB пoлЬсЬкoгo
шляхeтсЬкoгo наpoдy. Пoльща 3а свo€ю iдеoлoгiсю
xvl_ ХVJI ст. нa фoнi iнших iмпepiaлiстичних деpжаB
тoгo чaсy не була якt{мсь oсoбливим яaищeш{ _ кo)кI{а
iмпеpiя ot.IpацЬовyвaла свoi aгpeсиBlro.випpaвдoвyвальнi
дoктpиttll, алe Пoльщa' яK д €p}кaвa i як нацiя, ни
не rдинa в свiтi сyдopo)кtlo тpималaся i тpимаеться
за свiй зaкoстeнiлий свiтoгля,цний анаxpoнiзм. oсь
тpи найва:кливiшi йoлo складoвi .чaстини.

l. Iмпepiалiзм, lцo B пеpеl{oсt{oмУ 3начeннi, aлe Цiл.
кoм адекватнo вмiщa€тЬся y фopмyлаx <od moгzа do
moгzа)> (<вiд мopя дo мopо>) та <ogniепl i rniесzem>
(<вoгнем i мeнем>). Пoльutа нiкoли нr сягалa Biд
Бaлтiйськoгo дo Чopнoгo мopя i зaфаpбyвання (y сy.
чaснoмy шкiльнoмy iстopиннoмy aтлaсi 'Польшi) князiв.
ствa Мo.lщавii aналoгiЧIlиil,t. хoчa тpoxи гttе{tlllе iнтенсив.
нн,и - як i ПoльсЬкoгo кopoлiвства - кoльoРol|t' тoмy
щo .i![oлдaвlя булa <<glабo ЛДoв'язaца 3 flo,ДЬItlею>, ,нe
flовt,t}lн.o нiкoго oiшyl{aти:;ЕoЛьсЬКi вiйськa нi y ХV ст., нi
пiзнiцre'кa iбepeг Чop,ногo мoря tIе вl{NoдилIl. (Bиxoдили,
.Д'o pенi, лктовсЬкi, так щo Лиrвa 'п{oглa 'б прегeндyвaти на
{pl{lllЦип <вi.а.:мopя дo {uopfl>, та' як Biдoпto, tIе пpeтLн.
Дy.с). oДнaк. фpмyла настi.lъькн лдибдкo yвiй.rшlа в
fl{}дъGЬкy .на щo I{aл ЬIry Ев lДGnшс?гЬ' {цo r l PeаlI ь нy tЦ.цста вy
в fiiпнyЛorйy,нiкoля нe бpaлн пiд сyшцiл. Так як нiкоди нe
бpали пiд сyмr*iв' lцo tiа гих с]t,iдJrsx frpoстapах, дl{кl{х
i мaйrкe безл'loдннлl' ffyдfi 'Iloля,сrr Д'P*ffieолн rryЛЬT}лpy'
9*
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бyли)' a aгpесl,lвl{oгo i шoвiнiстичнoгo спeцифiчнo пoль.
ськoгo pиl{сьl(oгo кaтoлиц}t3}ry. Cпpaвх<н€ хpистl{яt{стBo'
rtlo пepедбачaе piвнiсть yсiх Людeй пеpед Бoгoм,
Poзпoвсюдx(eнню пoзa п{yp нe пiдлягалo - пoльський
кaтoлицttзм вpyчaв зaвoйoвникaм нiбитo Бoгoм даний
i{a ндaт бyти кoл oнiзaтopа м и i aсим iлятopамt{ теpopистнч.
нoгo гaтyнкy' Мимoвoлi нaпpoшy€ться висtloвoк' щo
пoльськe .u.yхiвництвo мaлo дiяти за мypoм нe згiднo
3. хpистl{яHсЬкt{мl,l дoктpинaillИ, a ДaBaтИ пoBHy мoжлl{.
вiсть викopt{стoвyвaти цi дoктpини як зoвнiшнс пpи.
кpиття для кoлoнiзатopсЬкI{х цiлeЙ.

3. opигiнальний пoльський paсизм' винайдeний д;tя
магнaтськo-lllляxетсЬкoi вepхiвки пiд на3вoю саpмa.
тl{змy, тoбтo iдeoлoгii, згiднo з якoю ця веpxiвкa нe
звичайна сoбi слoв'яtlсЬкa' а нaдiлeна oсoбливими apи.
стoкpат}rчними панiвниIии pисами елiтa з сapмaтськtlмll
(ipaнськими?) пpeдками. Такoх< ця iдeя пoбyдoвана нa
фaльсифiкaцii, aлe цe нiкoгo не тpивo)t(t{лo, i хoua нa3Ba
сapмaтизlr.ly 3lrиклa дoсить швI{дкo' та iдея oсoблнвoгo
lllляхетськoгo i шляхетtloгo Hapoдy' дoпoвнена iдеями
iнтeгpальнoгo нацioнaлiзмy i шoвiнiзмy, зaлиш}lлася

вt{нttкнeнкя вoни бaзyвалнся нa фальшивoмy гpyнтi.
Hевдaчi двoх пoвстal{ь (l83l Ta l863-t864 pp.) тa
oднol peвoлюцii (l8a8 p.) пpи спpoбах ix експoщy нa
тepитopiю кo.lпlшнix кoлoнiй, пoBl,lнlri бyЛи пoлiяти Bп.
твepезyючe' цьoгo' oднaк' нeтpaпилoся. Beликий злoчl{}t
пoльськl{x пoлiтtlчниx дiячiв нaстyпtlих пoкoлiнь - в
пеp'.'ly чepгy пepед свoТм власtlttt{ наpoдoм - пoляга€
в кyлЬтивyвaннi пoлiтl{чttt{х дoктPиI{' звepне}Iиx в iлю.
3opне.lстopиннe мI,ll{yлe' а нe в сyuаснiсть, якa пoстiйнo
мiн.ялaся. Щo бiльшe, вiдбyлoся пoшиpеtltlя iдeoлoгii
шляхeтськo-кJIеpикaльнoТ вepтiвки нa всi сoцiaльнi шa.
pI{ пoлЬськoгo сyспiльствa. ПpoФleски peaлiзмy' зpeш.
тoю частo дy)кe меpкaнт}tльtloгo xapaктepy (нaпpнклaд'
iлeT praсy oгganiсznej (<opганiчнoТ дiяльнoстi>), якi
в пoлiтичнiй плoщинi звoдllлltся дo спiвпpaЦi з oкyпaн-
тaмн), нe змiнили загальяoi каpтIlнl{. 3бepeх<eпня-iлe9-
лoгiT, yтвopeнoi нa мeжi сеpeдньoвiччя i нoвиx Чaсiв,

сeЛенt|я, в кpaщoгv|y випа.ДкУ, мo)ке poзpаxoByBaти Лишe
нa стaнoвl{ше pабiв (тoбтo кpiпaкiв). У випaдкy ж
<бyнтiв> диких людeй цiлкoм oпpавданe зaстoсyвaння
(вoг}lя i мeча>. B таких yмoвaх, oчeвид}Io' пpo )|{oдeн
eкспopт кyлЬтyptl' a тим бiльшe пpaва не мoглo йти
мoви, бyлo насaдженo стaтyс безпpав'я 3 l{eтoдамl|
кoлoнiза цii теpopистичtloгo гатyt|кy.

2. CпeuифiчIlo пoльсЬкa lиoдeЛь катoлицизмy' щo
вiдбилася в iдеi <аntemuгаlе> _ пepедмyp'я, oплoтy,
фopпoстy хpltстия}lствa пpoти aнтиxpистиaнстBa l aнти.
хpистиансЬкoгo. Bаpваpства. Як i  пoпеpeдня iдея чн
дoктpинa iмпеpiaлiзмy пoлЬсЬка tvtoдель кaтoлицI{змy
виpoЪтaла i  pЬзpoстaлася нa фальсифiкаui i .  Cпpaвa
в тoмy, lцo мex(а спpaBх(tlЬoгo хp]lстl,tянсЬкoгo мypy
пo вiднoшеннi дo гvrусyлЬ[rансЬкoгo Uхoдy пpoхoдила нa
схiд вiд.PoсiТ' на пiвдeнний схiд вiд Укpаiни, на схiд та

якiй Пoльцrа кo;tЙ-небy,п.ь бeзпoсеpeдньo мe)кyвaла 3 мy.
сyЛьtt{аt|ствoм. Ha шляхy мiж Пoльщеlo та Typeняинoю
3авх(дll бyлa Укpаiна з ii xpистияt|сЬl(oЮ l(yльтyPoю
i цивiлiзацiею тaкoi ж самoi тpивaлoстi,  як хpистl|ян.
сЬка кyлЬтypa i uивiлiзaцiя Пoльuri. Пoльський кaтo-
лиЦизм збyдyвaв штy.rний мyp 3pa3y хк на схiднiй пoль.
ськiй eтнiчнiй мe>кi' }|амагаюЧllсЬ пepесyвaти Цю стiнy
далi на Cхiд, винищyючи згa.ц.a}|ими вtlще мeтoдаi.ll l
(<вoгнем i мeueм>) нe Лише хpистияtlсЬкe пpaвoслав'я,
iле й yнiaтський катoлицизIr{, (який на самиx свoix
пoчатках, без сyмнiвy, мiг ввaжатися дoсягнeнняIи пoлЬ-

п
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набpали каpиKaтypH}lх i l{е)l(итт €виx фop}r, aле ме}IтаЛЬ-
нiсtь кoлoнiзатopa, щo мa€ мандат вiд Бoга i якrй пiд
вигЛядoill l iатpioтизму aбo кaтoлицЬкoгo месiaнiзмy мае
фавo iliдкoрювати нyжi теpитopii та poзпopяджatЙся
дoлею чyжих нapoлiв-pабiв, зaстoсoвyюЧи для цЬoг0
вавiть пайбiЛьш безпpaвнi }lетoди, кyлЬтивyеться .цo
l lа ltJoгo t lасу включl{o.

Tpе6а шкoдyвати, щo тoй стpашний аt laхpoнiзм
пoлЬеькoТ пoЛiтичltoi дoктpиllи, який rloстiйI{o вiдк}rдаЁ
свiй нapoл на кiлька стoЛiтЬ нala!, (я не закpeсJtюю
великy poль iстopиннoi тpа,Цицii для життя кoжнoгo
}|apoдy, aЛe I.Ля пopiвняннЯ пpoщy пoдyмати пpo мoж-
ливiсть вiдpoдження в сyнaснiй Iспанi i  iлей pестaвpаЦi i
свiтoвoi Iспаl lськoi iмпepi i  чl l  в сyчаснiй Фpанui i  a6o
Hiмеччинi -  в iднoвлeння iмпеpiТ Kapoлiнг iв),  завжди
з}Iaхoдив багатo пpихI{лЬникiв y кoлax пoльськoi iнте-
лiгeнцi i  i  дyже мaлo вiдвеpтих йoгo пpoтЙвt{l , lк iв. Пoль.
ський наpoд пpoтягoм пpинаймнi .d.вoх стoлiтЬ ставllлt,l
лицеtt,l дo iдеалiзoваt|oгo миl{yлoгo, а нe дo неприваб.
ливoгo сyч.асt|oгo i нeяснoгo майбyтньoгo. Kyльтивyван.
ня анахpoнiчнoi iдеoлoгiТ, якa пoвеptа.па пoльський
нapoд дo замiфoлoгiзoвaнoi iстopi i ,  a не дo peалЬнoгo
сЬoгoднeння, вiдкиl lyла нapoд, Ё oстaннiй час щe й пpи
дoпoмoзi нoсi iв пoльськoi мoделl кoмyнiзмy, нa кiЛька
стoлiть нa3aд i пoки щo нe вид}|o катaлiзaтopa, якиfi
дoпoмiг би пoльськoмy сyспiльствy прt{скopё}Iиltl теI\,!rloм
пoбopoти свoс майже 400.piннe iдeoлoгiчнe вiдставання
дЛя тoгo, щoб oпинитися y евpoпeйськoму oтoненнi на
мeжi XХ-ХХl ст.

Bикладенi вищe iдeoлoгiчl l i  пpичи}iи, пpбyдoваtl i  на
фальшивих пеpедylt,toвaх, бyли завжди oснoвHoЮ пеpе.
шкoдoЮ для спpавeдЛиBoгo виpiшlеltня t lацioнальltoгo
п}|таl{ня B межaх Пoльщi в [r}rнулoмy i  сyuаснoмy --
вoни тaкoж yтвopюютЬ нa сЬoгoдl l l  oснoвний баp'еp на
шляхy f loвнoцiннoгo дiалoгy I iе Лишe з схiдними, аЛ.e f l
захiднимlt сyсiдами. Tакa iДеoлoгiя r дopoгoю, яI('a
спpавдi lt{oже вeсти лише дo нiкyлн.

Г[pактпка no,ь..*o-].*o,,"."*o* вiдn.oсин y ииrry-
лolЙy - дa'Лeкoтt,tу i 6лизькoмy _ jавж.&и 6улa стpашна
i пpoстo пrflвfiO ввая(атп, Цo fТ :tapакfёp залrжа6 вitr
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пiдкopенoгo yкpаiнськoгo нapoдy. ,Ц.oкyменти i стaттi,
oцyблiкoвaнi в збipникy <Укpaiнa i  Пoльща мi>к минy.
лим i мaйбyтнiм>>, дoбpе iлюстpyють стaнoвt{ще, нaвiть
якщo тиIl,t матеpiалoм, що вийшли з пiд yкpаitlсьKoгo
псpа, пpиписyють бiльшy абo мeншy дoзy сyб'сктивiзмy.

Hе бa,uy пoтpеби пoвеpтaтися дo дaвllЬoгo МинyЛoгo,
алe вBa)I{aю неoбхiДнl,ll\' пo.телeгpафнoмy кopoткo пo-
taTИ хаpактеpнi шTpиxи взаемoвiднoсин хoЧа б вiд
пеpioлy 3aдyшeння самoстiйнoстi 3ахiднoyкpаТl lськoi
наpолнoТ pеспyблiки дo сьoгoдlli.

B пеpшy Чepгy' oднaк' хoЧeтЬся пiдкpеслити yтo.
пiйнiсть виснoвкiв тaкoгo дoбpoгo iстopика-анaлiтИкa,
яким був I. Лисяк.Pyдницький (стаття <<Пoльськo.yкpa.
iнськi стoсy}Iки: тягаp iстopi i>). Мимoвoлi скJlaда €тЬся
apа)кеl lня, щo цi виснoBки бyли тaктичI{иr\,I pеBepaнсolvt
B ПoЛЬсЬ'(y стopol{y, бo мlя тoгo, щoб бy.п.ь.якi пoль.
ськo-yкpаiнськi l l rpегoвopи в l9l8- l92 l  pp. N,toгли
дати pезyЛЬтати y виглялi кoмпpoмiсy (тp" пpo-
пoзицi i  post faсtum (<<пiсля здiйсненoгo>), якi Bисyнyв
I. Лисяк-Py.а.ниuький, це: вiдм<lва yкpаitrськoi стopoни
вiд Хoлмщ|1l||1 у l9l8 p.; вiдмoва вiд бiльшoi частини
Cхiдrroi Галичини з Львoвoм BкЛючнo y l9l9 p.; l t lиpoка
aвтoIroмiя для Cхiднoi Гaличини B МФкaх ПoльськoТ
деp)кaBи y l92l p.) мyсiла iснyвати pеaлЬнa piвнoпpaв.
нiсть мilк дBoмa стopot|амI,l. Tакoi piвнoпpавнoстi нe
булo нiколи. 3peштoю, дальtui пoдiТ - зpадa пoльськoi
стopoнl,t y l920 p. пiсля Toгo, як C. Пeтлюpa вiдмoвився
вiд Cхiднoi Галичини, a тaкo)l( вiдмoва llадати aвтo-
нoмiю Cхiднiй Галичинi пiсля piшення Pади пoслiв
l923 p._ пеpeкoнлиBo дoвo.цятЬ yтoпiйнiсть кoнстpyкшiй
yкpаiнськoгo iстopика.

oкyпацiя CхiднoТ Галичини Пoльщeю y 20_30 pp.
( теp м iн <<oкyп a Цiя> тyт цiл кoм зaцoнoмipн \|I|, бo Пoл ьlца
сама пеpeЦpeсЛила yхBaли Paди пoслiB 1923 p., aBтol\,ta.
тичнo тIoвepтaючися дo status quo аnte (<стaнoвица,
яке бyлo pанiшe>) - тoбтo, дo пoпеpеднЬoгo стaнy oкy.
паuiТ) пpoвoдилaся в дyсi pеaлiзauiТ пoлiтичних пpltн.
циfliв, щo скpистaлiзyРалися пiд впливoм 9икладенoТ
вищe i,цeoлoгii. ПoльсЬкa стopot|а нiяк не мoгЛа зpoзyмi.
"ти' щo пoТзд дaвно,-Щ€ y ХIХ ст., вiдiйrlloв i шo пpимy.
сt{ти кoгoсь сiст.л дo в)кe нeiсцyюнoгo пoiрдy пpoстo
нeмoх(ливo. Екorroмiчна ексIIJlyатацiя в t\{ех(ах Пoдьщi
t<<Б>,.кyльтypна i oсвiтня дискpимiДацiя, цpoTипpаB}ri дiТ
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типy yтвoprнltя кoнценTpaцiйнoГO Табopу в Беpезi  Kap.
тy3ькiй, пацифiкaцiйних хвиль, pyйнування цеpкoв на
Хoлмшl.инi ,  пpактикa дискpимi l tацiйнoi /цЛя yкpаiнцits
паpueляuiйнoi пoлiтикИ, CTИi l l}ЛloBaнHя oсaдниIlтBа -
ILпя пoшиpенIlя stаnu posiadаnia (<<стану soЛoдiI lня>),
фaнтaстиннi теopi i  в poдi нацiolIa"ЦЬIlo i  oкpемiu. lнoстi

"1емкiв тa гyuyлiв, нaМaгal lня вlrдiл l lти з укpаitIськoгo
сеpсдoBища спсцiальну нiбнтo l tе yкpaiнськy, а пеpвiснo
IIoЛЬсЬкy катeгopiю хoД.aчкoвoТ шЛяхти, ПpoтистаBляHl lя
yкpаiнuя мiфiнlIoму poгzqdnеmu Rusinowi (<<пopялнoму
pусинoвi>) i  стаpopусиt loвi  з oдHoЧасl l l lм гЛyзуBан}iям
з нацioнальнoi г iднoстi  укpаТнськoi нaцiТ - всe це pа.
зoм та щс багаTo i l tшtoгo'  l lа l l l .o звеpl lе l lo yBaГу в oПy.
блiкoваtlих статтях, МOГl.Io дoBесТи J. lиl l lс дo тoгo, дo чoГo

дoвeЛo: /to piзкoгo 3aГoсTpеIl t l ' I  t loЛЬсЬкO-yкpаiнськнх
B:]а € lvr l{ l l ,  якi  вилltлl tся в r 'pаг iнtt i  r loдi i  |942- l944 pp.
[Ioльська BЛaД,a tta зaхiднiй Boлинi тpиваЛа Лишe два.
l lцятЬ poкiв (Cxiлна ГаЛи. lI , t t tа i  в aвстpiйськl lй пеpioл
бyла в значнiй мipi  n iл пoЛЬсЬкoЮ влалoю), якoю вoна
г.lусiлa бути i нoгo зyпti.ttа <<дo(lитися>> на Bo,rинi, якщo
3aпyсТиЛa в pуx такий стpаrItttий мeханiзм ttенавистi!

Пoльсr 'кo.yкpaitrський антагoнiзм lyже лoбpе вмiли
викopистoвувaти нC,I lа l . l € к i  сус iли. Hе даpемнo некopo}to-
ванlt l r . tи t lаpяМl l  Pадянськoi Укpaiни ПpoтягoМ,I loBГих
poкiв були ГенepаЛЬtlий секpетаp цK KП(б)У Cтанiслав
Koсiop та l lачаЛЬtlик yкpаitIськoгo oДПУ Bсевoлoд Ба.
лiцький, г iдний пoслiдoвltик Фeлiкса,[I.зеpх<инськoгo.. .

Hе пiдлягае сyмнiвy, trцo укpаiнський теpop |g42_
l944 pp. пo,вiднotuеннi дo пoЛЬсЬкoгo насeлеl lня 3ахiд-
нoi Укpaiни (все ж таки i  етнiчнo, й iстopи. lнo yкpаiн.
ськoТ землi!) ,  l raвiть якlцo йoГo мo)кна пpoбyвaти ви.
IIpaBдoByв4ти iдеями пiмсти, пpoвoкaцiями нiмeцькoТ тa
poсiйськoТ с1opiн, 3ЛoчинаN{и Apмi i  KpайoвoТ i  пoль-
ськoгo за свoiм CКl l?ДoМ г iтлеpiвськoгo кpi l lo,  нападам}t
пo" '1Ьськиx с iл на yкpаit lськi ,  львiвським Pгzеdwio6niem
(<пpoвeснo>>) з липня l944 p. i  т.  д. ,  i  т.  д. засЛyгoвy €
суBopoгo засyд)l(еI l l lя.  Hавiть l rезaЛeжнo вiд тoгo, lцo цe
не бyв yкpаТнський деpхtавний теpop, бo УкpаТнськoi
деp)кaви не бyлo (a в 20-30-х pр. та й пiзнiше [ loль.
сЬка дep)кaва бyла). ,П.ля xаpактеpистики циx кpиBаBих
poкiв неoбхiднo навести висl loвки сyчасl loгo пoЛЬськoгo
дoслiдника 3. lv l .  Koвалевськoгo: <<Cиметpiя пoвелiн.
ки _ iмпеpiaлiзм з oднoгo (пoльськoгo - Я. Д, ')  бoку'

,Гlля кoгo дopoга дo ltiку,.tн?

iнтегpaльний нацioналiзм з iншoгo - t l r  l l to)ке oднак
заслoниTи сoбoю глибoкy iстopиннy асиметpiю, t lа якiй
вol lа Bиpoс,rа. 3 olr .нoгo бoку BисTyI l t , lB визвoльr lий pух
l lapoду (пoльськoгo пpoти нiмецькoТ oкyпацi i  -  Я. I7.|,
u lo iстopиннo }Iа,1е)каB дO кo,1а наpoдiв, якi  паt lува, l l t
l rад yкpаi l tськиlr наpoltoм. 3 iнuloгo )к - виступав
визвoльний pyх yяpгltЛeнoГo l lаpoДу. Hавiть якщo вва)ка.
ти}4еМo гpyбo, щo B poки вiйни сеpсл. пoЛьсЬкoгo } lасе-
Лення це спpиt lи l{иЛo Tpи pази бiльше }кеpтB' нiж сepед
yкpаТнськoгo насеЛеHнЯ' To Ми l lе гIoвиннi забyвати, щo,
з oдHoгo бoку, цe бу; lo пpагнення збеpегTи пaнyвaI l l Iя '
а з iнtuoгo - йoгo пoваЛиTlr.  Якщo визвoлl,ний pyх
ПoHeBoа1 €HoГo нapoдy чиt|иТЬ зЛoЧиlIи пo вiдl lo luеннi
l lo ПанiвнoГo }Iаpoдy, тo пpичиHoю с rrацiolIальне гнoб.
Леt lня, а l|с вoЛя звi . , lьнltтися вiд l lЬoгo.. .>> = Пpавда,
у ХVII ст. вислoвЛЮBаЛися пpoстirr lе i  яснiше. Bеликий
К3t l l l l . l € P  Aльбpехт-Cтaнiслав Pадзiв iл y l649 p.: <<Koзаки
i неpt lь здiйснили не. lyваlt i  з"цol lини, бo не. lyванi булн
нашi гpiхи.>>

БезпoмiчlIиMи B}lгЛядаЮтЬ 3Bиt]ytsачеIIt|Я l to,rьськoi
стopol lи в нiмецькo-yкpаТнськoмy альянсi  (r lавiть аб.
стpагyючи вiд тoгo, l lаскiльки такий сoюз I!!oжl lа булo
BBaжаTи щиpим): Щo poбила noЛЬсЬка Деpх<авtta пoлi-
тика дЛя тoгo, Щoб виникЛа мoжливiсть BстанoBЛен}Iя
пoЛЬсЬкo-yкpаТнськoгo альянсy? Пoдвiйний алгopитм
МисленlJя пoвТopЮ€тЬся з фатальнoю pегyляpнiстю:
пoляки в бopoтьбi з нiмецькoto окyпацiсю та Тi  наслiд-
карrи - ше лoбpе i  геpoiннo; yкpаТrrцi  в бopoтьбi з пoЛЬ.
сЬкoю oкyпаuiсю та iТ наслiдкalии - цс пoГaнo i  злo.
чи}l l lo; Austrеibung (<<вигнання>) нiмцiв з заxiдниx
зeмеЛЬ' навiть тиx, якi  н iкoли нe BхoдиЛи .п.o скла,Цy tr i
Пoльськoi деpжави, нi  пoльськoТ етнiчнoТ теpитopi i  -  -
це г lpавиЛьнo i  спpаведл}rвo; вигtIaння пoлякiв-кoлo.
нiзатopiв з укpаiнськoi етнiчнoi теpитopi i  -  це нeпра.
виЛЬHo, нeгуNlаннo i  пo.ваpваpсЬкoмy (oчевиднo, нa.
ст iльки x( несtIpаBедЛивo, як Bигt 'а} l}tя фpанцyзiв.кo-
лoнiзатopiв з Aл>киpу).

3IIа.tне мiсшс y збipl lику зaймас акцiя Wis lа (<Biс.
лa>>), генезi ,  викoнанню i ,нaслiдкам якoi неoбхiднo пpи-
сBЯтити )кtt,tут спoсTеpеx{снЬ. 3даеться, на сьoгoдtti для
всiХ, хтo пo-Irаyкoвoмy дoслiд>кyвав цей акт етt loцидy,
ясl lo '  [цo дiяльнiсть yкpаТнськoгo пiдпiлля стаЛа ЛиUlе
I lpнBoдoм Дj|я виселенt lя i  poзпopoшel lня yкpаТнuiв.

225
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pii, вшпpавлеttня несприятливoi для пoЛяKiв ет}Ioдеtt,lo.
гpафiнноi ситyацii нa схiд}ll{х кopдo}lаx' нaсиЛЬ}lицЬl(а
денацioналiзацiя poзaopошeнoгo .укpаiнcЬкoгo насeлен.
ня pa3oм з цiлим кo{\4плексoм сyпpoвiдних заxoдiB, щo s
.сy*yпкостi стaнoвЛятЬ змiст пoняTTя <ет.t|oцllД). .

для кoгo дoрoга дo пiкуlи? 227

чи в кoпtyнiстиuнoмy, Чи в некoмyнiстt, lЧнoму oдя3i)
<не noмiтили>' щo депopтoвaнi нaцioнальнoстi  в сPсP
пoстyпoвo злoбyли пoз6aвленi пpавa i  майже всi  пo.
веpнyлися (ни пoвepтаються) Ha 3 €МЛi свoi та свoiх
пpелкiв. Bиселенe i  poзпopoшенe yкpаТнсЬке насеЛенlIя '
яке в yt\,IoBаx великoi нeтoлеpаll1.нoстi .tасткoвo пеpе-
твopилoся в кaтeгopiЮ KpиптoyкpаТнцiв, ана, 'Ioг iчнttх
пpaв y (}Ieвapваpськiй>> ПoльЩi не oтpималo. Якщo ж за-
йнятися випpаBдyваI|rrяMи тI{пy, щo акцiю <<Biсла> пpo.
вoдиЛи' It , 'oBляв' кoмyнiсти, тo нeкorиyнiсти нe зpoбили
Itpaктичнo нiчoгo для тoгo, щoб лiквiдvвати цей злot lиH.

KyльтивoваI{а десятиpiччями i  стopiннямl l  ксенoфo.
бiя приt loсить свoТ г ipкi  наслiлки iв нацl tIaс: за вигl lан.
ням нiмцiв пiшлo виГI{ан}Iя Тх <кpoвних>> вopoгiв евpеiв,
piзкo загoстpиЛися стoсункl '  з б iлopyсамPl 

- i  
J .I l lтoвцяМи

пo oбoх стopoнах схiднoгo деpх(aвнoгo кopдoнy. Пoль.
ськo.нiмецькi в iднoсин}t дoснтЬ далекi в iд нopмалiзашi i
чеpе3 дl , tскpимiнaцiю зaлишкiв нiмецькoгo H3Cel.I €HHЯ
в Пoльщi та пpoблемy кpиптoнiмiв. Я не I lамагaюся
аналiзувати oкpемi пpoявl l ,  але хoчy Bиз}Iачити загальнi
тенденцi i  внyтpiruньoi пoлiтики, якi  вх<е не pа3 в iстopiТ
Пoльщi пpиBoдиЛи дo тупикoвих ситyar l iй.  Чи дoвгo ще
вiдбyватиметЬся Iиapцr B €u'tИКoГo суспi.rьства дoPoгoЮ дo
нiкули ?

Жoltнi,  нaвiть 
",u*,.,;u,], , ,  

o.nopтаrt i i  не здатнi
змiнити тoгo факту, tцo iroляки i  yкpаiнцi с i  за"rи-
шаютЬся сyсiдами. B який спoсi6 }Iе BипpаBлятl l  б етнiч-
ltий кopДol l ,  але вiд ньoгo втeкти немoжливO. A вiдl lo.
си}lи, якi встанoBиЛися i  встанoвлююTЬся, 3алежатЬ
таки, вiд пoльськoi сtopoнl|. Бo вoI{а далi зaлнtrrа €тЬся
f iанiвнoЮ y свoiй власнiй дepжавi, a yкpаiнui нiде
пaнiвннми не с.

l]аxiдна стopоtrа I{е хoЧе, а t'l0жливo й не мoже, oб-
Iv'е)tiенa сnадкoвит|tи фактoрами, внf,ти за pамки пiзньо.
сеpедньoвiннoi iдеoлoгiI, яка днкfyе всi стepеoтипl,t
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пoвeдiнки. .[I.oки нe пpипl{tlитЬся кyлЬтивyвaHня вpoд)t(е-
нoгo пpaва бyти панoм, дoки нe зникнyтЬ гaсЛa типy.
<Пiв Гioльщi Ъ пiд paдянсЬкoЮ oкyпаЦiсю> (Bаpшавa,
мiтинг l l  листoпaда l989 p.), дoки }|е пpипиIrяються
акти вaндaлiзмy _ спaлюBаtlня пpaвoсЛавt| l|x хpaмlв'

l l I iсть y Пoльщi, дoки нацioltальниlvl lt геpoяtvlи пoль.

сЬкoгo Hаpoдy не пеpестaнyть бyти aпoстoлl{ ненавистi

дo yкpаiншiв- (мaйже цiлий свiт втoмився вiл кyльтy
iiацio'iaл"*oi нeнавистi - пoльськe сyспiльствo Щe нi),
дoки дo схiднoгo кopдolty tlе пepeстанyть пi.п.тягaти

1945 p.
HЬpмальнi й piвнoпpaвнi кoнтакти бyлyть мolкливi

сеttтимeнталi3мi типy пoкаяttь' пpoбaяень, пpoпoвiлi

.(ля кoгo дopoга дo нiкyли? 229

кoмплексiв вини. Така пoлiтикa мyситЬ мати pаuiottальнi
пiдстави. Пiдвoдити pискy? Пoчинaти з нyля? 3акpссли.
ти минyлe? oбидвi стopo}tи poзyмiють, щo цe немo)t(.
ливе - зyстpiu пapлаlt 'ентapiТв 4-5 тpаB}tя lg90 p. ue
пiдтвepдила ". ,[I.iaлoг не lt,to)t(е пoчиliатися з пiдсyмкoвoi
pиски, бo тoдi нe бyлe oб'сктy лiалoгy; дiалoг пoтpiб.
ний нe для poздpяпyвaння iстopi i ,  a для твepeзoi oцiнки
пpаBдивoгo, a не замiфoлoгiзoвaнoгo i  зaiдеoлoгiзoвa.
}loгo миl|yлoгo' сyчаснoгo i  майбyтньoгo. A в тaкoмy ви.
падкy такo)t( Bа)ккo йoгo вести в бiлих pyкaвичкаx.

3 o6oх стopiн € силtl, lцo хoчуть Щ1,lpoгo i вiдвеpтoгo
дiалoгy. ll{иpoгo i вiлвеpтoгo, бo, згiднo 3 стapoю ла.
тинсЬкoЮ пpикaзкoю, лишe сlaгa pасtа fасiunt аmiсos
(<яснi yмoвн poблять пpиятeлiв>). I не пoдиктoвa.
}Ioгo для пoльськoТ стopo}rи такими зoвl l iшнiми фaктo.
pаI\, lи l  як:

l .  Щo е бiльша зaгpoза Мoскви, як Kиева;
2. Щo € 3агpo3а Беpлiнy-Бoннa (oтх<е й неoбхiд.

нiсть зaбезпечити антинiмецькi тили) ;
3. Щo €  зaгpoза клiщiв Беpлi l l  -  Kиiв uи Бepлir l  _

Мoсквa.
I l le пiд видot '{ кoнцепцiй мoHтyBаHHя Балтi i iськo.

Чopн<.lмopськoi фелеpацiТ з Пoльщeю як гегеMoнol'.
Менi здастЬся' ш(l лo Дiaлoгy, lц}tpoгo, вiдвеpтoгo, кoн.
стpyктивнoгo, пoльсЬкiй стopoнi тpeбa зpoзyмiти, Щir
oкpемий yкpаiнськo. (киТвськo?).пo,rьський флipт _ без
вpахyвання,ЦискpимiнoBаl loгo стаl loвиlца'  в якol ' ty пеpе.
бyвають теttеp yкpаiнui Пoльщi, i  без пpийняття дo
yBaги i l tтеpесiв бpатнiх нам i  сo. l t i , t lаpних 3 |tаtttи наЦiй,
литoвськoi та бiлopyськoТ - tlpoстo безпеpспективний.
B yмoвах, кoли пpoвiднi пoльськi  лeмoкpатичнi пoлi.
Tt1|<|4 нa цi.,lиii свiт 3aявляЮтЬ пpo сBoю деpх(aвy' lцo
<в []oльщi йдe бopoтьбa мiж пpихильникaми <<вiдвеp.
тoгo сyс п iл Ьств а > i п pибiн н ика п/r и < кaтoли цькoi деp)|(авl|
пo.l ' lЬCЬкoi нацii>, в якiй нe пoвиliHo бyти t' l iсця д.l lя
<iнopoлшiв>' пp}t чol l , ty (для пpиxильникiв пepшoТ iдеi
наpoд - це кyЛЬтypна спiльнiсть; для iх пpoтивни-
кiв __ цe спiльнiсть кpoвi>. _ i}tшишll t  слoвaми, i  пplI
пеpшiй, i  пpи дpyгiй кoнцeпцi i  мiсrrя ,шля yкpaiнськoi
менl'uoстi tlемa € ' вести буДь.якi дiалoгIt безпеpспект}rв.
t lo.  Тa, нeзалeх(нo вiд цьoгo, yкpаiнська сТopoнa 3 гли.
бoкoю впGвненiстю Il4o}l{е зaяBи'l.и' l l lo для ltoльськt-ti
мeнruoстi в нoвiй Укpаirl i завждtl с i бyлe oкpемe мiсцс.

t'
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Реальне пoкpaщyва}ItIя IIoлЬськo.yкPalнс_Ьких -стo.
сyнкiв мoх(ливе лицIe в дyсi зaгaлЬI{o€BpoпeйсЬкoi тo-
лepaнтнoстi й спiвпpацi.

Бopoтьбa нa 3aхист свoгo нapoдy i йoгo деp)Kaв.
tloстi' навiтЬ кoли вoнa вeде дo тиlllчасoвt{х нeвдaч'
нiкoли не r тyпI,Iкoм. Бopoть6a зa зaгapбaння чy}I(иx
зеtvlелЬ i пiдкopення чy)t(иx нapoдiв, нaвiть якщo вoна
дa€ тpивaлi peзyльтaти' пPи oстaтoчнol\{y poзpaхyнкy -
нe 3 тoчки зopy якихсь тaп{ aбстpaктниx eтичнo.lllo-
paлЬниx мipкyвань' a peaлЬних 1-opистeй для влaснoгo
ilаpoлy _ r. сЛlпoЮ ByЛичкoю. Мoх<e велиKoMy пoль.
сЬкoмy сyспiльству пopa пpипинити пoхiд дopoгoю tIенa.
вистi? Цlлкoм пeвнo вeдe вiн лише дo нiкyли.

пPltп1 lТКH:
l Szсzсsniаk A. B. Szotа W. Z. Droga donik4d: Orgаnizасja

Ukrаinskiсh Nасjonаl ist6w i  jеj  l ikwidасjа w Polsсe._ Warszаwа.-
I 973.

2 Kowаlewski L. М. Kwestiа polskа w powojеnnеj stга.tеgi i
Ukгаinskiej Powstаnсzej Аrmii // Zustriсzi.- Waгszаwа, l990._
Nс. 3.-4.- s.  215.

3 zapis гozmowy pагlаmentаrzyst6w. Polski i  Ukrаiny // ZusIriczi '
Wагszаwа, 1990.- Nг. 3_4.- s.  3 l_84.

i I'1"*'."* A. Hацiroнализм: чyдoвttще пpoбyжлaется // Beк X.Х
и }tиp._ Мoсква, 1990.- NP l0.- C. l5. Жypнал видa €ться poсiй.
ськoю, анг,riйськoю, фpaнuy3ькoю, iспанськoю i нiмецькoю trloвамl{.

23r

Blдonroстl пPo ABтoPlB

oтець Baсuль ГPItflIlK _ (l896 - |977|, висвятивс.я }92l p. Tайннй
цrамбелян Иoгo Cвятiйшества Папи Pимськoгo (noнесннй тнтyл),
pадltl'к i pефещнт спискoпськoi кotIснстopii, пpфесop бoгoслoвii,
y l928_l945 рp., виtспадав y Пеpемиськiй семiшаpiТ, аpeштoвyвався l lе-
l|адoвгo y }945 p. тa y l954. l956 pp. Biл l949 p. тасмнo залoвiльняв pе.
лiгif, н i пmpeби вi pуюних гPекo.кaтoJ't икi в l-[пгaн'ка.)I(ел ixoва, Битoва,
ЩецilIка, Баpкoва, iнших сiл на Лсмкiвrцинi. У l967 p. пpизнaвеняй
Генepальним Biкapiсм для гpекo.катoликiв Пoльrцi, а вiд l968 poкy -
кp}|лdlпаl+внoll.l гpекo-tlатoЛицькoi Kапiryли в Пepемишлi. Пoмеp та
пoltoваний. y Пеpeмиulлi.

Я pocлaв IIА In KЕ BI]Ч - yкpаiнський. yueний, ка|' lдидат iстopl l . l l lнx
паyк. Hаpoлнвся 1926 p. y Львoвi. 3акi l lчи.в Львiвський yнiвеpсrtтeт,

Б. )KуKIB -даних пpo автopа не знайденo. Мoжливo, пiд таким
IrcollдolJitrroil A'6стyrrBЕ aPЕiт6I.тoр, дф.liдll'ffc шo$.oв|'l.i'(. гаlr,rтol 3e.
хiшbtr вoФrпii п.i{лi{frGт та гpmадсы<ьй, дiя+ JlэФiд ivtасдoь, Gts09-
1943).

А нdctсеd C gлiла к А 
^4 

I ltc Ь l< Il t - anсprrкыtcькиfi yqg{и й пGI|ЬсьI6oFс
пoхoдх{eння, пpoфесop iстopiТ l|х<opжтayнськoгo yкiзeщrrтетy y Еet
rшiнгтoнi. Aвтop кннгн i 6агатoчиsлeнних статтeй нa тeiln iстopli Поль.
цri, Poсli та Укpaiни., Ciаття' фpагмепт з кoтpoТ rry6лiкyеться, 6iлe
}tадpyкoваllа y спеЦiaльвoшy lrольсЬцolrroЕнoмy випyсхy yкpаiясъlэпo
часoписy <Cyнаснiсть> (![юнxен),.
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I вaн Л И C Я K- P у Д It 14 Ц Ь K I.I |I - вnдaт нпЙ yкpаТнський iстopик та пo.
лiтoлoг (l9l9-t984). HаPoдився y Bi. lнi, стyлiювaв iстoрiю, пpавo
тa мirкнаpoднi стoсyнки у Львoвi, Бrpлiнi, Пpазi '  Жешевi, Hью.Иopкy'
Бyв пpoфссopoм кoЛeдх<y Ля Cалль, Aмepиканськoгo унiвepситeтy,
yнiвеpситетy Aльбepти. 3аi lмався вивчення}l та пyблiкаuiею твopuoi
спадщинl{ IVlнхайлa .[ l .pагoманoва. Bячес;tава Липинськoгo, oсипа
Hазapyка; такorк oпyблiкyвав ui.r lий pяд грyl lгoвl l l lх t layкoвl lх poз-
poбoк (есеiв), пpl|свячеl iих укpаiнськoпty пoлiтиuttoмy меttталiтетoвi.
Кpаuti poбoти l. Лисяка.Pyлницькoгo oпyблiкoвaшi y книзi сЕсеi пpo
нoвiтtrю yкpаiнськy iстoрiю> (анг. мoвoю' l989).

eвеeн |у1ICИЛ o _ пoльськt|й yчeший yкpaiнськoгo пoхo,Цжeння. Hаpo.
дився l954 p. y с. Мiлкoвo на oлЬшlтинщliнi. 3акiнчив iстopиuний
фaкyльтeт Oльштиttськoгo yнiвеpснтетy, пpацюe y Iнститyтi лiтepа-
туPнliх дoслiд}t(еt|Ь ПoльськoТ AH y Bаpшавi, кеpyе oсepедкoм iстo.
pиннoi дoкylrентаuiТ <УкpаТнський архiв>. Aктивнo спiвпpашюе в пoль.
ськиx тa укpаiнськиx чaсoписах,зoкpеtt lа y насoписi Oб'елнання yкpа.
iнuiв y Пoльщi с3yстpiиi>' Пoльськoю тa англif,сЬкoю i, loвaми надpy.
кoванa йoгo бiблioгpaфiя yкpaТtIськoТ пpеси мix<вoеннoi пoЛьщi;
l99l poкy в||хoдl lть yк.ладerlий шим збipник дoкyментiв пpo aкuiю
сBiсла> 3 пoлЬськt{x apxiв iв '

Boлoduлup ||4oKPИ|l _ l lаp. 1949 p. в l|paвi (Пoльща). lстopt|к
poсir iськoi тa укpaiнськoi лiтеpaтypи, пyблiцист.,Д.oктop фiлoсoфii,
aдьюнкт рoсiйськoт фiлoлoгi i  Ягеллoнськoгo yшiвеpситетУ (Kpакiв1.
Jlаypeат пpемiТ Фoшлy loанна Павла l l  ( l987) <зa сyспiльнo.мo.
paлЬнy дIяЛЬнlсть' спpяlt4oвaнy нa пoлЬсЬкo-yкраlнсЬкe пopo3yмIнt|я
i зблих<eння>, 3аснoв}lик фoнлy Cв. Boлoлнмиpa. Пoсoл лo Cеймy
пFIP-пP десятoT каденцii, oбpaннй вiд сCoлiдapнoстir. Пoстiйний
спiвpoбiтннк кaтoЛ]|цЬкoгo часoпl{сy <3нак>' пyблiкyвався y багатьoх
пoJIьських та yкpаiнських (<Hашe с., loвo>, с[еpкoвний l(алeндаp>,
<Cyuаснiсть>) видaн}rяx. Упopялкyвaв антoлoгiю сBiл lларioнa лo
Cкoвoptlли. Biсiм стo.ltiть стаpoукpаТнськoт пoезii) (пoльськoю мo-
вoю). Ivlеulка.е в Kpакoвi. oпyблiкoвана стаття бyла пiдгoтoвана
д.l lя спецiальнoгo l|otl, lеpа с3накy>' пpисвяченoгo yкpаiнськiй тeмaтицi,
який мaв з'явитися lв пoчаткy 1984 p' '  aлe бyЛа забopoнена пoль.
сЬкoю цеl lзypoю i з 'явилася дpyкol,r лишe l989 p.

Tаdеgul Анdэlсеti oJI ЬШA11сЬKИ n _ пoльський iстopик та публiцист.
Hаpoдився l950 poкy в Oтвotцьку' мeшка €  y Bаpшавi. Aвтop нислeн-
ннx статтeй y шeзалеrкшiй пpесi з п]lтанЬ мirкнацiottальних сгoсyнкiв,
y тoмy uислi пoлЬсЬкo.yкpаiнських (пyблiкyвaвся пiд псевдoнiмot't Яrr
Лyкашyв). У l99l  p. y Пo.пьшi вийшла дpyкoм книгa <Iстopiя Укpа-
iни в ХХ стoлiттi)

€вeен CBЕPCTЮK - вiдoмий yкpaiнський лiтеpатypший кР}lтl!к, pс-
дaктop, пеpекЛaдач з англiйськoi, пiмецькoi та iн. I loв. Hаpoдився
t928 p. в с. Ciльцe на вoлиll i ,  зaкiнчив Львiвський унiвеpситет, пpацю-
вав вн кJIaдачем Пoлта вськoгo педiнститyтy, стаpull|м наyкoви м спiв.
poбiтникoм iнститyтy психoлoгi i ,  в pедaкцiях yкpаi ltських . iэссlпt:сiв
<Biтчизна>, <УкpаTнський бoташiчний жуpнал> тa iн. |972 P. 3a ссeк)
сCoбop y pиштoваlttt i> та ittшi Лiтеpaтypoзнавнi пpацi бyв зaсул>кениii
на 7 poкiв yв'я3нення та 5 poкiв зaсJIання. Живe y Kиевi. Гoлoвtlrr i i
Peдaктop газети УкpаillсЬкoi AвтoкефалЬнoi Пpaвoславнoi L[еpквн
<Hашa вipа - пpавoслав'я).
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Mupocлaв TPухAII _ yкpаiнськиfi гpoмaдський лiян, активiст Укpa.
iнськoгo сyспiльtlo-кулЬтyptloгo тoварllства y Пoльшi, пyблiцист та
y.reний.

Muтponoлuт АнdpeЙ ШЕIITI|ЦЬKI4Й _ (|ж5_1944) - видатний
yкpаiнський цеpкoвний дiяч, мнслителЬ, пoлiтик i гyманiст. митpoпoлнт
Гaлнцький i apхнспискoп львiвський (l90l_1944) Укpаiнськoi гpе.
кo-кaтoлицькoi Цеpкви. oсвiтy злoбyв в уt|iвepситeтах Kpакoва (Ягел.
лoнськoмy). Bpoцлава. IVlюнхeна, Biлня, Pнму, дoктoP пPава, фiлo.
сфii та бoгoслiв'я. .[l.iйсний нлeн Hаyкoвoгo тoваpиства iм. Т. Шев.
чеr.ка y Львoвi; фyнлатop i iнiшiатop багатьox благoчинниx акцiй
(ствopeння Hацioнальнoгo }ryзeю y лЬвoвi, наpoдttoi лiчницi, дoпo.
мoга митцям. стyдeнтствy, ствoренtlя i poзшиpeння дyxoвнt{x та
bвiтських r|60вих заклалiв). Митpoпoлнт Aнлpей пoслiдoвнo пpoпoвi.
дyвaв християнсЬкy мopaль, бyв палким пpихильtlliкoм хpистия|.lськoгo
rкyмeнiзму; вl|хoдячи з хPистия}tсЬких ет1lчних пpинципiв, нaмагався
вpегyлювати yкpаТнo.пoльськi ексцесн в Галичнtti, катeгoричнo 3а.
сyд)кyвав вбнвства, y тoмy чис.пi пoлiтичl{i зa xаpактеpoм. свiднeк.
l|ям чoгo oпyблiкoваttе y кшнзi пoслal| l lя.
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,l|eм'яннyк I., mець l l7' l  18
l|eм'янюк l '  228
.[епiкiн A. l46' I47' l68
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llмoвський P. l80
.[oбpянський.Hiсевич М.. oтeць

lt7
.II.oвженкo o.' 163' l93
Iloвcrенta o' 162' l94
.[l.oлeнга.Хoдакoвський 3. I8l
Iloпiнiчек x. 5l' 59
.Ц.oнцoв .[l'. 64
ll,opoтея, сестpа 90
!]opoulенкo II. |59
.ll.oчилo М., oгець l20
llpавiн A. 2ff)
llpагoманoв Id. l93
tlpazoлaнoв М. l4l' |.42' |57
,Ilpач Iван _ 208
,Цpoзdoвcькafl l. |.69
llgda T. ll7
llяк B., oтець 86

Елшвеp 60

€льcькцtl 
,О|. 

|El

РРg."--": 
y пoкажчишy вн.liленo пpiзвltща iсгopикiв, пBсьl|еllнtixtв'пoJllтичнl|х дiячiв тa lн., чнi тaopн ц}rтyються y книзi, абo на якиi€ пoсllла}|}lя y пpимiтках.
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€нdэrcеeauч e. |64

Жимepський /t, l .  15, l9, 20

?aeаЙкевuч Б, ||8
3авадський A. l4.  l8
3aлеЙcькuti К. |85
3алiзrrяк 48' 49
3амбpoвський T. l4 '  18
3аяць М., oтець I20
3dзехoвськuй Л4. l60, l82_l84,

192, t94, 195
3ельман 93
3слiнськцti 3. I l6' l95
3лyпкo A., Генеpальний Biкаpiй

82, l l0,  l r2, l l3,  t20. t2 l

tвalt  Bиulеtrський I93
lлаpioн, митpoпoлит l93
Iлapioн (Oгiснкo), аpхи € I lискoп
64.1 l9

lльнuцькo II. 2|3
lшoкентiй IV' Папа 84
loан Пaвлo I l ,  Паnа 2l2
Inатiй Пoтiй lg3
lсидoр, митpoпoлит lg3
lсaсвuч Я. |55

Kазимиp Bеликий |2s, 206
Калeнюк o.' oтець l20
Kалинюк 3.,  oтець 84, ||7 '  |2|
Kалyrкняuькнй o.' oтсць l t8
KaпiнськuЙ T.' oтець ||7
Кaнтopський Л., oтeць l93
Kанuip М. 32
Канuip C. 32
Канuip Я. 32
Kаня Я.' oтець |72
Kаpoлiнги |30,222
Каспpoвин Я. Ф
Kатеpина II I37
Канмаpек, епискoп l03
Каvмаpський Л, oтець t03
Квiлецкi A. 47
Kвяткoвський с. 30. 36
Kedpuн I. |59
Кеpнишький I(., oтець l03
Kснeвiч C. |58
Kиpилo Tеpлeшький lg3
Киpилo Тypoвськнli l93
Kupчiв P' |fi
Kicтякoвcькцti C. |57
Клачинський B.' oтець I03
Кнейuyк Я., oтець ll7

Ko6uлянськa Ольea |63
Koвaлeвcькuit 3.224
Koвaлeвcькuй JI.23o
Кoвальнyк }1., сестpa t08
Кoжицький 19
Koзак С. |58
Koзiк |I. |58
KoзлoвcькuЙ Iуt. 43' 47
Koлтoнюк М.. oтeць l I7
Кoлянкoвський o., oтець 3|' l20
Kottкoльoвський C., oтeць lt8
Koнев П. 6l
Koнoвалсць € .  l50
Koнoвалeuь e. |59
Koнoпнiцька М. 60
Кopoль K.' oтeць 94
l(opчинський 33. 44
Koсiop C. 224
Koссак в. 60' 6l
Koссак Я. ф
Кoссoвський 33
Koстенкo Лiна l93
Koстltшиш М., oтець |20
Кoстюшкo T. 6l
Кoт C. 156
Koтнс o, oтець I20
Koтляpевський lвaн I66
Koчинський P. 30
Koцилoвський € . ,  oтець 99
Кoцилoвський И., епискorl 82,83,

86-92, 99, I05_ 107, 109_t I t.
l16, l l8

Кpасiнськi 64
Кpасiшський l83
Kриницький Ю., oтець l20
Кpнса И., oтець l l7
Кpoгyлец 7l
Кpyпа C.' oтецЬ lю
Kyбiйoвиu B. |71' 2o4
Кyлля, mеuь 98
Кyзич I., oтецЬ l09, l l9
Kулilu Панькo |Б
Кyлибаба A., oтець l07
Kyндеyс И., mець l20
Кyнцeвич Иoсафат lg3
Кypнлас o. 63
KyрoнЬ я. 208
Kgpoнь Я. ю7' 2||
KgнaбcькuЙ B. |$
Kуuuнcькuй с. l28' l55

лабyз и. l  l8
Лакoта Г.. епискoп 82' 88' 89, 106,

109, l l6.  l lg

Лaнtag 3,2||
Лeмцьo B., oтець l04' I l8
Ленiн B l47
ЛenкuЙ Б. |95
ЛenкoвcькuЙ T. |57
Лuлuк C' 2o|
Лunuнcькud B, |56
Лuсяк-PgdнuцьKuй I' I58' l59'

223
Лициняк B., oтець 93
ЛiсoвськнЁr И. 92
Лoзuнськuй Д'. l58
Лocь C. 160, l92
ЛgэrнuЙ P. 156
Лgtacевi'l Г. 42' 44' 45' 47
Лyuький o. 78
Лял Я. |66
Ляшeнкo B.. oтeць l20

tl laзепa lван l36
Мaзena lcaак |58
Мазяp П.,  oтeць 9l '  l20
iЦaлинoвський o.. Aпoстoльський

Aлмiнiстpатop 82' |07' l09' l  l3'
l l9,120

lVtaляpuик o., oтець l l8
IЦальчевський Я. 60
Mapахoв Г. |57
Mapеoлiн A. |59
Мapкo C. 69
I|lаpкaвuц A' |58
Матейкo Ян 60
Mахнoвець JI. |б5
lVlацiевич o., oтець 93
Iv7ацксвuн с. l49' l59
lVlaцюк М., oтець l17
Мацькiв B. ' oтець 92, 93
Medлiн B. |56
Мельник A. l74
МeльниI< М., oтець l l0
Меttцiнський Ю., отець t20
Mepoшеaськuй ю |54' |5s
Меткoвський 24
I}tiк.llашсвсьций м. 30' 36
JVtiлек К.' Aпoстольський Aдм1нi.

стpатop 9б, 96
Мiнц Х. 14, l8
Мixнiк A 207' 2o8' 230
Мoгила Петpo l93
Iv|oкpuй B. 207' 208' 2l0
Мopлaсoв Я. 30
Мopель C. 30
Мoссop с.6' 14' 16' 20' 28' 33' 40'

44

Мoхttацький B., отеrtь l l7
Мpouкoвський Л l8l
Iv1yлpий B. t74
Mgdpuк А, ||7
Мvссoлiнi Б. l73
IVl;ягкий И., oтець l09

Hагoвський 74
Hайлеp 3. 209
Hемиpнч Ю. 156
Hестipoвин O.' oтець l20
Hiмилoвнч .Д.., oтeць l l7
Hеdзсля 3. |94
Hехай, ксьoндз 74
Iloвацькut7 a. 50, 5l' 59
Hoвiцький Е.. Aпoстoльський Aд-

мiнiстpатop 96

Oбеpленлep T. l76
oгень 53
oкiнuleвuч Л, |56
oлександp, гoспoдaР t'oлдaa.

ський 84
oлсxнoвич М. 2l
Oнишкевич Я. 208
Oнищенкo 6l
opсенiгo, нyнuiй l09
oссoлiнськi 59-64
Oсyбкa.iVlopaвський Е. l0
oршак A', oтець l l7

Павличкo .Цмитpo 208
Пaйoнчкoвськнй Ф. ф' 6l
Пакoш A.. oтeць 98. l  16
Палiiв ll. 94
Палладiй, аpхиспискoп l l9
Пanсжuнcькa.Tgpек M. l80' l95
Паславський, mець 84
Пaтpiнeлic K. |56
I laтpuлo I. '  oтeць l16'  l17'  l19'

120
ПeлeнcькuЙ Й' |56
Пeлeхaтий K. 6l
Пepdеня IIэtc' |56
Пeтельcькud e. |6|
Пeтлюpa с. l45' l48' l50' 166'

168, 223
Петpo l 136
ПeтЬvшевич с. l52, l59. 166
Пс.гi<Ёвнч И. 22
Пинилo B.,  oтець 106' l09'  l l l '

I l9
Пiлгаpбiйний I., oтeць l20
пiй x l l '  Папа l l l
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Пi,rсyлський Ю.46, l45. t48_
t50, 158, t7t,  t73, t80. 2t8

Пiльтц Е. |83
Плaxта М., oтець t18
Пoбiдиrrський Е. l09
Пoбge-Maлiнoвcькud B. l59. l95
Пoжoга B. l20
Пo.'tянський l.. oтець l l7
Пoлянcькuй l., oтець 98, lol, I 16,

п7
Пoтiчнuй л. l55, l59
IIpiцак o. |73
Пpoкoпoв B., oтець l07
Пpgc Е. l03, l17, 203
Пgdлo K.38,42'  4в'  47
Пyшкаpський П., oтець t07
Пястн l28, l29

Pавiтa- Гавpoнськa ф. |57
Pаdзiвiлл А. 225
Pаdзсйoвcькud n. ю5
Pадкевич с. 14, 15, 18-20
PеЙлент B. ||7
Pен 39
Pеncькuti с. 48, 58
Peшeтилo P., oтeць I09, I l9
Pu6акoв Б. |55
Pндorд B.. oтецЬ l l7
Piпецькнй М., oтeць 79, |2|
Poманик И.' oтець l93
Pode Г. |56
PgОнuцькuй, c, 2o4,2||
Pyлiкoвський 70
Pюpикoвиui l2E, l29

Cавка, oтeць 93
Cамoшyк Я. 42
Cамсoнoвич Г. 209
Cапсга A. l58
Cапсга A., каpлинал 8l, 85-88,

92, tt2
CвеDчевськнй K. (Bальтеp) 6, l3,

tE,%, 37, 38, 48, 55, 57, t89, 226
Cвйoнтек, ксьoндз 94, 95
Ceлiцькut7 Ф' l55
Cембpатoвиu A., oтець t04' l  18
Ceмбpатoвнн Ю., oтець l 17
Cенета ll.. mець 84
Ceнeта l., oтець l20
Ceнкeвuч Г. |4o
Cepапioн Bo;цoдншиpсьний l93
Cеpединський Т., oтець 79
Cеpeт c. Ю3
Cepuuк a. 39, |56

Cнвак Г. '  oтець l l7
Cudopeнкo А..|56
Cцcuн Ф. |58
Ciдзiнський 33
Cкoвopoда Гpигopiй lg3
Cкoк Г. 46
Cла всlii.С кладкoвський Ф. 77' I n
Cлoвацькut7 Юлiцtu l57, l9l
Cлюсаpник A. (Книга) l20
Cмиoний 56
Смiiлн.Pнш Е.77
Cмoтpицький Мeлетiй lg3
Coбсський Ян 2|З'  2|8
Coгop Л.-К. l17
Coхoцькut| I. |59
Cпихальський м. 14, 15, t8, 14
Cтадioн Ф. 166
Стaлiп Й. 38, 86, 162, l77' l99.

2to
Cтанiшeвський в. 20
Cтаpневcькuti 6. l3l, 156
Cтах |4
Cтeльмахoвський A. 208
Cтелnoвcькuti с. |42, |57
Cтепа, спискoп 92, 93, 94, l 12
Cтeцькiв, oтeць 93
Cтефaн Батopiй l83, 208
Cтефаник B. l58
Cтецькo Я. |74' |76
Cтика Я. 6l
CтyпtlнЦький I., епискoп 85
Cьлiва T. ||6

Taэбip 14. |56
Talеrtpaн IIl.-IуI. |53
TapнoвcькutТ C. |84
Теoдopoвич, oтець 77
Tнмoтей, епискoп l I9
Тiссepаttт, каp.Цинaл l06
Тoвстюк ,Д., oтeць l20
Tocrceцькuй P. |75, lEO' Igs
ToЙн6i А, |28
ТoлашeвськuЙ € .  |67, 203' 2l0
Toлаtцiocькut7 с. l29. 156
Tpyканoвiu 73
Тpyш lван 63
Tуpcькuil 5|
Tgpcoкud K. |72

Ухpаiнка Леся lg3

Фeдевич l . ,  oтeць l l7
Фeдoрflщaк Г., oтeць l20
Фetькoвич Юpifi 166

Фeльdяaн a. 165' l95
Фiлiпoвич Ф. 68
Флiс C l  19
Фopнальнuк Ф' l63
Фpaнк Г. l75
Фpaнкo Iвaн |57

Хаpхaлiс e., oтець l20
Хелмецький 36
Хиляк € . ,  oтець 93'  94'  ||7 '  |20'

t22
Xtlляк Й., oтeць 94
Xнляк |. |22
Хмeльttиtlький Бoгдаlr 84, l34'

136, 153, 156, 213
Хмсль 74
XoЙнoвскi A. |95
Хoлoдний П. 63
Xoлцеp €  |59
Хpiн l4.  37
Хpyш I. l . '  oтець l l7
Хpyшoв lvl. 60' 62

Цамблак Гpигopiй l93
Цнвiнська l .  209
Iluнаpськuй C' |56
[-[иpаlrкевиu Ю. l9

tlабаIr 48' 49
LlайкoвськuЙ Iv|' |57
Чаpне11ький C.2I8
LIеpвiнь,lак € . '  oтeць ||6
t{ех М. 2|o
Чаpтopийський A l4 l
ЧoЛiй и. l  l8
Чoprroвiл ts. 208

Шанкoвськuй л. l58' l59
Швайка м. 208
Шваpuбаpл C lt i8

Шeвченкo Tapас 63' 64' l64' l66'
193. 205, 206

Шевченкo Tаpаc |4o, l57. l88'
194

l[Iевнук B., oтeць l20
l[Iсптицький Aнлpeй, митpoпoЛltт

63, 78, 81. 84, 86, 183, 184
Il lepемeта C., oтeць 86, l20
Шuмaнoвuч I. 2o4' 2||
IIIoтa B.50' 52' 54' 55' l  l8' l95'

2|4' 2Зo
l lJухеви.r P l74
Шyфлят Il '  oтоць 82' |2|

Ш.еснltк B. 50. 52. 54, 55' l l8'
'195.214.230

Щиpба lv1 39' 40

lOзевський г. l80, l8l
Юстнн Р. ' oтeць l07, l  19

Яблoнoвськuй Г. |57
Я6лoнськuй X. |58
Явopський C., oтець 82' |o7
Ягеллoни l88
Ягoдa 48' 49
Ядам Г. 59
Ядлoвський C.' oтеrrь lЮ
Якинт [I. ,  бpат l07
Якoбi Б. 3 l '  34'  36
flкgбець Л4. l58
Янioн М. |9Б
Яrl  Kaзимиp 169' l70
flнiцька.Kpuвdo У. l89. l95
Яrl iцький € .  205
Яpемiнl 'oтецьl20
Яpoсiнський B. 45' l86
Яpyзeльськнй B. 205' 206
Ясснiцa л l33' 156
Яст>кeмбський l9
Яськевич B 22
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Aвстpалiя l60
Aвстpiйська iмпepiя * див

Aвстpiя
Aвстрiя l38' l39' l43' l58, 2l7
Aвстpo.Угopшннa |4o, l43, l46,

t66, t69. 195, 196, 2r7. 
Алжup 225
Aмepикa l82
Arrглiя 82, l05' l  l9' l69' 2l6,

226

Баваpiя 53
Бaлигopoд 37, 38' 50' 80' l89
Балканш 220
Балтимop |00' l  16, l24
Балтiйськe мopе l3e 2|9' 229
Бальниця I23
Баниця l20
Банi.Мазyщькi l l4,  l2 l
Баpтoшицi, пoвiт l86
Батятичi l7 l
Баxiв l04, l l8.  l23
Белз l 17
Белз. пoвiт 95
Бepеза Каpтyзькa 28, . l3, |7|'

198,224
Бещзка l 17
Бещзнo 78
Беpeзoвнui 8l
Беpлiн lG}, l58' l59' |73, 229
Бескидн .l7' 50' 53' 55' 56' 59,

l6 l '  lй '  l79'  I88, l89, l9 l
Беське l23
Бeське, пoвiт 57
Беляши 97
Бидгoщ' вoевoдствo 26
Бистpе l23
Битoв l2l
Битoм l 14
Бiла Boда 17
Бiла Пiдлiська' пoвiт 39' 7l '  78'

t20

Бiлгopай 69
Бiлгopaй, пoвiт 23, 68' 69' 76
Бiлий Бop l87
Бiлopyсiя l48, l49' l58' 216'

I00
Бiлoстoк 23
Бiлoстoк, вo€вoдствo 7
Бipна 99' l23
Бipuа, noвiт 94
Бiща 69. 76
Бoltн 229
Бopтне 28' |2o
Бoсфop 126
Бoськo l03. l l7
Бpазiлiя l73
Бpаtlев, пoвiт l20
Бpатфopл l 19
Браuлав, вoевoдствo 136
Бpeст.Литoвський l5l, l59' l66'

193
Бpюссель l63
Буг 40, 47' 50' l  19' l5l
Бyл'апeulт l l8
Бyкoва I 17
Бyкoвеuь l23
Бyсьнo 73
Бyхешвальл 25

Bадoвiце l98
Bакиiв 76
Bанькoва I20
Bаpeнж 49
Bаpшава 9'  l8_2l l  23'  34'  38'

39, 46, 47, 58, 59, 64, 69, 81,
85,89, r07, 108, l l7,  l l8,  120.
t22, t48, 150, t55-t59, 169,
I85, 193--195, 205, 207, 208,
2tt ,  2t2,2t4,228, 230

Bатикан l l l '  176
Bеликoбpитанiя l l9
Bенесyела l 17
Bеp6иuя 28' |20
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Bеpeмень l23
Bepеruина 78
Bеpсаль l50
Bepхн .[инoвськi 48
Bepхoвини 50-52' ||7
Bеpxoмля Bелика l l7
B'стнам 56
Bеpuiна l2 l
Bислoк Гopiшнiй l23
Bислoчoк l23
Bисoчани l23
Bиткiв 70, 75, 78
Bиuroватка l23
Biльнюс |57' |82' I83' l94' l95
Biльxiвцi lЮ
Biдень l38, l43' l52' l58' l68
Biльчиська 93' I l8
Biнннця l76
Biннiпег l58
Bipмешiя 220
Biсла l48
Biтвiца l63
Bлoдава 56
Bлoдава, пoвiт 39, 70, 7l
Boз'еднанi 3емлi l4, 15' 18-22'

37, 39, 4r-45, 79, 95, 96, 106,
t08, 185, t92

Boлинь 7'  I l '  49'  50'  8I '  l00'
t03, 129, 132, 136, l4r,  r48,
150, r53, t57, t70, t77-t8t,
184, l9 l ,  t97,224,226

Bo.пкoвия l23
Bo.пiвець 82' |2|
Boлoсaте l23
Boлoсткiв l 17
Bшroчиrцoвичi l  l7
Boля Cyкoвa l23
Boля Цeклинська l23
Boля Чеpвoнa I23
Bopoблик Kopoлiвський 98' l l7
Bpouлав 23' 4|' 43' 46' 47' 60_

62, 64, 95, 98, t55-158,
185, t94, 195

Bpouлав, вoевoдствo 79, 95

Гаага 156
Габкiвцi l53
Галнцькo-Boлишськe князiвствo

129, l3u
Галич 49
Галичина днв. схiд l tа ГaличЙна
Ганчoва 94
Гдаttськ 23' 30' 95' l58, l85
Гданськ, вorвoдствo 30

Гipш6еpг l  l9
Гoжyв Bеликoпoльський 23' 84'

95. 185
Гoltандiя l l9
Гoлешiв 70
Гoлyб'я 73
Гo;tя 7l
Гopай 5l
Гopинеuь l l7
Гopиннa 32
Гopлиui 4 l '  94'  l l0 '  186
Гopлиui, пoвiт 28, 95
Гopлiв lлoвеuький l87
Гopoлoк l23
Гpаб l23
Гpабiвниuя l l7
Гpаu 156
Гpебенне 28' |7|
Гpибiв, пoвiт l03
Гpoзьoва 99
Гpoс.Poзeн 25
Гpy6ешiв 73' 186
Гpyбеuliв' пoвiт 4l '  49' 73' 77
Гpyзiя 220
Гульськe l23
Гyсtttrttе 78

,{I.аtt iя 2l6
f lвеpник l23
.[l.емблiн l98
flепультинi 72, 78
l lеrl lнa l23
l lжopжтаун 2I3
.Цзвoняч l loлiшнiй l23
.Цикiв 90
l lнннська l20
llмитpoвннi l23
.(нiпрo lз5'  l36'  l4 l '  l46'  l50'

184
[oвжиця |20' |23
Jlемб'е l98
lloлжиця див. lloвжиця
.[I.oнeцьк I62
JI,yбнo l03
.Ц.yбpoвишя l l7
дy]Ulя' пoвiт 95
.Ц.yсiвui l23

Едмolrтotl l55' 156' l58' l59

€вpoпа t36' l38' t50' l55' l75'
203

Жaкiв l 19
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Жаршiвка l23
Жегестiв l03
Жer;ева t56
Жерник 75
Жерlrиuя Bиx<ня l20
Жeprrиuя Hнжrrя l23
Жидiвськe l23
)(lrтo:ииp |62' |76
Жoвква, пoвiт 204
Журiв 98
Жyкiв l  l7

3авадка (пoвiту Cянiк) l23
3aвaдка (пoвiтy Устpиxи) l23
3авiй l23
3агip 'я 4l
3агopiв 7l
3акеpзoння 37' 38' 40, 46
3а,rуж l23
3амoк 69
3амtlстя 76
3амoстя, пoвiт 23
3апo]riжжя 162' l76
3aсiв 78
3атвopниuя l23
3ахiдна Бiлopyсiя 202
3аxiдна Borинь l97
3aхiдttа Галичиrrа l43
3ахiдна Hiмеччltна - L|IB, tt i .

мeччl l  I l  a
3aхiдrra УкpаTна 9' 62' 63' 88'

90, 97, 99, 158, 159, 164, 172,
|76'  |77'  l78'  l9б. l99'  202'
2ю6' 207' 2|| ' 224

3ахiдrr i  та Пiвнiчlr i  3eмлi див.
Boз'сднаяi 3емлi

3ахiднo.Укpаiнська Hаpoлна
Prспyблiка l46'  l47'  l5 l '  l66-
168, 197-199, 223

3aхoчев'е l20
3бpyн 168, l78'  l8 l
3е,rена Гypa l85
3"lroцьке l l7
3oлoта opла l29
3oлoчiв, пoвiт l  l0
3yбеrrькo l23

Iгпин 7l
lздeftд :l93
lщaiль 228
;lrrз 'l6E.|p'a.t Т28
lрлакl i iя l  l9' l44
lёпанiя 22|' 226

Iталiя l3,  9 l '  |73'  l75'  |70'
216

Kалeпчицi 78
Kальваpiя llaцлавська 98
Кальниця |23
Камiнка l23'  l89
Кaнада l73
Kаpакaс l l7
l(аpликiв l l8. l23
I(аpпати 40
Kатинь 63. 64
Kатoвицi 24' 30' 35' l85' l94
Kатoвицi, вoевoдствo 24
Kвашениrrя l23
Kелчава l23
Кельцi l03
Kембpiлх< l58
Киiв 40, 8l '  l29'  l4E'  l55_l58,

l62' l66' l68' l7б' l76' lE9'
194, 196, 203, 205, 206, 209,
229

Kиiв, вoсвoдствo l36
Kиiвська Pyсь див. Pyсь-Ук.

pа lt|a
Kiвepui l78
Kiнськс l  l7
Kлокoвичi 98
Kня>кпoлe 69' 70' 78
Ko6и,rьниця Pyська l l7
Koлеxoвичi 7l
Кoлимa l19
Кoлoмия 2l0
Koманьча 4t,  l14'  l l8 '  l20'  l t{
Koнгo Бельгiйське 2l7
Koнстантинiв ?l
Koпилiв 76
Koписькo l23
Kopениuя l23
Kopoвники l07
Kopuмиrl l20
Кoстoмлoти l20
Koтань l23
Кoт.lшця 74
Korшалiн l85' 2l3
Кoшалiн, вo €вoдствo:ff i .  яl8
Kpaйtlа l23
I(я,.{b .уt--9|' .аб, 86. .ee' i3'

82' 86' 87' 90' 97' Д0q. *07'
l08' l l5' l17' l lE' d*g *Еб"
,ffi, 150, ,'ffР., ,gA,,l&,'lffi,
t92, 194, I95

Kpеt*l' ffiаflsтrp 7.Ф' И, &'
:lб'' ?4'.ff . .

Кpакoвсuь 92
Кpампна l l4 '  l2 l
Kpасний Ctaв, noвiт 23
Кpеuoвинi l 17
Кpиве l2l, l23
Кpиье d: Псhoi l:23
Kpнлiв 74,78
крt}мсЬ'tr{й хаflaт l29
Kpнниuя 93' 94' l |7' |2o
Кpистнrloпlль l07
Кpyглишi 5I
кьолЬн 156

Ламбиr|oвицi 26
Ланьuyт l98
Ласкlв 73, 78
Л.ашiв в9,74' 7б
Легнiца l87
Леfiден l57
Лeмкiвщина 6_8, 45' 56' 82'

93-95, 98, l0 l- t0S, 107- l10.
tr2, Пs-120, t22, rt1. ,00,
ю6

Ликoшин 78
Липини 69' 76' 78
Литва l30_|32, |g7, l4g' l57'

158, 182, 219
Лiвoбepежна Укpаiна l35' l36,

l4 l
Лiскoвате l 18
Лiсна 186
Лiськo 4l .  l23
Лiськo, пoвiт 95
Лiшна I23
Лoбoзiв l23
Лoдзь 2l '  59
Лoдинка l loлiшня l23
Лoндoш l57' lб9' l99
Лoпенка l23
Лoсе 94
Лубнa ||7
Лyвеlt  l  l7
Луг l23
Лvпкiв l23
ЛЬ6а.riв 90' l08
Лпr6ачiв. пoвiт 4l, 49, 9B
Люблiн 27' 1|' '  6' 97. l .16, l l9,

r3r,192
Люблiн, в6ёв0дствo 7_0'.?J' ,6'

41,45; 56, IoBl 172. 195
Лю6лirreць Cтаpиfi 5l.
Лш6yёыta 3смля 84; 96l g6
ляйhi{i} l57
Львiв 6, l0' .0' 59_61; c7, El,

8i), 87, 89, 90, 97, t07, llt,
r19, t26, 140, t5t,  t56- l:59,
166, 167, 169, t70, t7\ t76,
I83; 184, 195, 198, 203; ,05,
206, 209, 2tO,2tt,223

Львiв, восвoдствo 204
Львiв. пoвiт 204

Магадан 213
j\,lайдан Гipниlt 74, 7s
Майдан Cинявськнй 5l
Майдан Cтаpнй 76
Майданек 26
Маластiв 82. |2|
Ir1алннськ l79
lulалкiв 73, 78
Маль6opк, пoвiт l2l
i}laнiв l23
Мaссанyсeтс l58
Матчe 69. 76
}lахнiв 92
Межилiсся 7l
Mиpoтиll l 17
Мiнщина l84
Мoгильниця 72
Мoлpин 73
JVlo.lrдавiя 2l6
tlloнaстиp, пoвiтy Любачiв la3
It4oнастиp, пoвiry Яpoслав l23
Jlloнгшtьська iмпеpiя l29
,,lЦoсквa м' 99' l48' lб0' l55'

l57, юl, 203, 2|6, 228-2gо
Мoскoвщиllа.Pociя |27' l30' l34'

t37
Мoстиська 88' l05
}lохначка 93. l17'  l l8.Мoшанeць 

l23
J|lyшнна 93
IЦшана l23
Мюнхeн 47' 156-159, |67, 

'|3М'якиш Hoвиf, l23

Hабpoже 75; ?8
Hавaммep t?9
надднiпpя'нlцriна _ дl'b. Цeлгpo.

льнo.Cхiдна Укpаiна
Hадсяння l79' l84' юo' 206
Hapнев 7l
Hебещани l23
Hегpибкa I 17
Hпжанкoвичi l l0. '  l l9
lllРв.tчнна зts; rtд, ll7, lsx, [54

l6l_163, lф, l.73_l75, l79;
196, t98, 216, 2t7, *2
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Hoва Bесь 93' l20
Hoвий.[t .в ip l14'  l2 l
Hoвиfi Cанч 93' l l8
Hoвий Cанч' пoвiт 95, l03, l 18,

t20
Hoвнй Тapг, пoвiт 17, 44
Hoвoсiлки 69. 70
Hoвoсiлки,lI.идинськi l23
Hью.Иopк l  l7,  l57- l59
Hью.Хевeн lб6

oлpa 186
Oженна l23
oльштиш 2|,23, 4|,95'  l85
Oльштип, вo€вoдствo 26, 53' б7.

t86
opанiенбypг I76
opли l23
opнета l20
oсвенцiм |5'  24,26'  27'  64
oсманська iмпеpiя |29, |35,2|7,

220
Oстpe-Бaрлo l86
oстpiв 7l
oгтавa 156
oттoманська iмпepiя - див.

oсманська iмпepiя

Павлoвицi l20
Павлoкoма 50'  5 l '  l04'  I l7,  l18
Паpяeв' пoвiт 39
Паpнж |52' |57, l59, 167' t68,

207
Пенсiльванiя l56
Пepeмишль 29. 56, 6l' 64' 82_

85, 88-92. 98, 99, 103-105,
107, 108, l t0, П6, П8-120,
155; 206, 209

Пеpeмишль, пoвiт 6,8,4l ,95, l22
Пepeспа 74
Пepeяслав 156
Пеpyнки l20
Пiвденпа Галнчина l74
Пiвденний Tнpoль 226
Пiвнiчнa Пpусiя l5,  18
Пiлгipшi 77
Пiдкалiш 50.
Пiдляшщя 7' 99' l84
Пiкyлнui l98' ю9
Пiскopoвншi 50, 5l
Плазiв l20
Пoдiлля l32' l36' l4l. l57, l84
Пoздяч 98
Пoзнавь 4l. ' 47

Пoлiсся l00' l74' |77, |79
Пoлoски l20
Пoлтава 136' 162' 176
Пoлтава, гyбepнiя l57
Пoлянн Cypовиuнi |20' |23
Пo;tьська дepжава _ див. пoJrь-

lца

Пoльська Pеспyблiка _ диB.
Пoльща

Пoльська Hаpoдна Peспyблiка _
див. пoльща

Пoльщa 6-2| ' 23' 26, 32' 37 , 40,
44, 40-5t, 56, 58-63, 79-
83, 85. 87-89, 97, 99-l14, I16.
I l9-123, t27-t32, t34-t39.
r40, t4 l ,  143, t45-155, t57-
159, 164, t65, 167-t70. t72-
t74, 177, 179-t93, 195-t97,
199-2П , 213, 2t4, 216-225,
227-230

Пoтyлиui 26
Пoмopськe вoсвoдствo 26
Пpавoбepежна Укpаiна 136' l39'

t40, 142, 146, 150
Пpелyки l23
Пpибалтика 2I6
Пpибишiв l23
Прнгopiле 74
Пpiopськ 74
Пpусiя l38' l67
Пpyсьс l23
Пулави l23
Пшeбpаже l78

Рава, пoвiт 9б
Pадавa l23
Разлpyж l l7
Pайське l20
Pибoтичi 99
Pига 168
Pим 82' 9t '  l00'  l02
Piчиця l20
Poзстайне l23
Poзтoкtl 72, 78
Poсiйська iмпepiя _ див. Poсiя
Poсiя l30' l34_l53' l55' l56.

158, r69, r95, 196, 199, 216.
217,220

Poстoк Beликий 93. 98
Pyмyнiя l l0, 162, |73, |75, |76
PyсЬкe l23
Pyсь.Укpаiна l28_l30' l32, l33'

138, r49, r55-t67. r83-185

Pяшiв 27, ж' 4|' 59' 88' 106'
I t9, 120

Pяшiв' вoевoдствo 7_9' 17' 39'
41, 45, 50, 56, 57, a05, 122,
123

Cавин 68
Cагpнн 73
Cайчицi l20
Cамбip l  l9
Cенкoва 99
Cеpе6pише 78
Cepелниuя l23
Cеpeлнс Bелике 50' I23
Cибip 29' 38' 42' 8l '  I07
Cieтл l57
Cнpiя 220
Ciлезiя 24'  46'  79'  l3 l '  l32'  |44'

t52,213
Ciлeць 72
Ciнявка l23
Cкoпiв l17
Cлiпчс 78
Cлoваччина 56' 176
Cлoбoжанцrина l57
Cмepeк l23
Cнiтннця 94
Coкальщина 95
Co.lliнка l63
Coльська пyща 56
Coюз Pадянських Coцiалiстнч.

ших Peспyблiк 7 '  ||_I3'  l5 '
t8,22,50,63, 102, 103, 107, 108,
r 10, r  13, r  r5, 155; 16r, 162, 168,
175, 185, t98, 20t, 205, 207.
226-228

Cпoлyненi Штатш Aмеpики l73'
182

Cтанiслав 83. 169' ю4' 2|o
Cтанiславщина 53' l0l '  l03' 204
Cтанкoвa l23
Cтаpгapл Щецiнський |07, |2o
Cтебник l 19
Cтежниця l20
Cтенфopл l20' l58
Cтiбна 98
Cтoпки 186
Cтyпoсяни l23
Cтpубoвиська l23
Cтшалкoв l98
Cyвалки l85
Cyздальськo- Boл oди ми pське

князiвствo l30
Cyкoвaте I23

Cypoхiв l l8
Cxiдна Гaличннa 7,46,49' 50' 56'

80, 87, 97, 99, r00, 129, 136,
139, r42- 153, 158, 164-170,
t72-t75, t77-181, 183, 184,
t97. 204, 2t3, 223, 224, 226

Cхiднa €вponа l34'  l45'  l49'  l5 l '
154, t55,20t,202,2t6

Cхiлrrа Пpyсiя 79' 95' l52
Cxiлнi Кpесн 7'  |o '  |67'  |82
Cян 40, 47' 50' 53' 166' 2l3
Cянoк 29, 4l '  64'  98'  186
Cянoк, пoвiт 4l '  95'  l20
Cьpoла-Cьльoнска, пoвiт l2 l

Tалepгoф 43
Таpнавка l23
Tаprroв 30
Твooильlrе l23
Тeлесниця oшваpoва l24
Tенетиська l20
Теpeбirrь 73
Тepеuь 5l
Тepltoпiль, вoевoдствo 204
Тилич l  l7
Tисoвець l24
Тисьlteничi 7 l
Тихаr lя l24
Tшruiвцi 75
Тiсна 53, l24' l89
Toмацl iв Люблiнський 73-75
Toмаuliв Люблiнськнй, пoвiт 28,

4t,  70, 74, 75
Тopгoвиuя l37
Тopoнтo l00' l16' l24' l59
Tрoсiни l86
Tрoстянеuь l24
Typеvнина l30, l34' |75' 2|6'

220

Угеpui l24
УгopЩина I05'  l  l0 '  |76'  2|7
Ужгopoл l59
Укpаiнськa дepжава _ д1|в.

Украiна
Укpаiнська Hаpoлна Pеспyблi.

кa _ див. Укpаiна
УкpаTнська Pадянська Coцiа.

лiстична Peспyблiка _ дlrв.
Укpаiна

Укpаiна 9' l3' 38' 49' 52' 58,
ti0-62, 64, 69, 98-t00, t02,
104-108, П0, ш2, l l5,  П7-
120, t27-t39, t4l-143, l4b-
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162, 166, 168, 176, l8 l ,  184,
194-197,,199, 201-21r. 213.

'2t6, 2t7, 220, 223, 224, 230
Устiянoва Гopiшня t24
Устрнки Bеpхнi 49
Устя Pyськe 94, 95

Фiла,reльфiя l l7 '  l56'  t59
Фittляндiя l42
Флopинка l03'  l l7,  l l8,  l20
Фparrкфypт-на-Мairнi  l58
Фpанuiя l05' 169' |73' 2|6' 222,

226
Фpeлpoпoль l24

Хapкiв l62'  l76
Хаpкiв, гyбepнiя l57
Хмiльoк 69
Хoдиванцi 69
Хo' ' lм 69. l l9 '  206.209
Хoльlщинa 6' 28' 42' 67, 68, 70, 72,

76-78, r20, l5t,  159, 166, 172.
t77, t78, 184, 200, 206, 224

Хpeвт l24
Хрyсти 35
Хri lанiв l l4

l lаpинськe l24
l{eнтpальна €вpoпa l5 l '  l94'  2t6
IJ'ehтpальнo.Cхi lна Укрaiна l47,

152
Цигапoк-Жeлiхoв l  l4,  l2 l

Чepвerr l55
Чepнiг iв l36'  l62
Чepнiг iв,  гyбepнiя l57
Чepтижнe l24
Чeхoслoваччина l5, l8, 29' 56,

l 10, 169. t73. 217

Чoпiв 73. 78
Чopна Boла 17
Чopне l20
Чopне мoщ |32' 2|9
Чopнoбиль 203
Чopткiв l98

Швeйuаpiя 2l7
Швецiя 136. l42. 216
Шляхтoва |7 ' |20
Штyм 3l

Щавне-Kyляшнe 4l
Щaкoва 29
Щepбанiвка l24
Щецiн 23, 4l '  84' 96' l85
Щeцiн, вo€вoдстBo 44' 79' |07

Югoславiя 2l7
Юнкерс l 16

Яблorrки l89
Яблottиця Pyська l l7
Явipеuь l24
Явipник l24
Явoжнo 15' 16' 24_36, 43-45.

64, 81, 82, 94, 96, 108, r20.
t2t,200

Явopкн |7
Ямна Гopiшня l24
Янкiвцi I24
Япoиiя l76
Яpoслав 56
Яpoслав, пoвiт 4l ,  95
Яpoславеuь 73
Ясeль l24
Яснa Гopа I09

УKлAЛA Т. Пaвлншина.

Чaстшma 2

Чaстинa 3

/всл. Пoльськo-yкpаiнськi стoсy}|кl l: тягаp

пo.ляк!в тa yкPa-

yl(pа!}|o.пoльсЬких вза €мин: пoгляд

6
l8
24
3il
37
47
s

66
67

79

100
t22

r26

160

;96
2t l

2t2

. Пеpеклав з пoлЬсЬxoТ мoви A. Пaцлиtшиti.
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l lассЛснl lя в xoдi акцi i  <Biслa> y I947 p. тa yB.язнel lня yкpаiнuiв
y кoItцтабoрi Явoжнo, спpoбrt укpaТнo-пoльсЬкoгo пopoзyмiння.
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