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Александра ЗІНЬЧУК
Вступ
Ця електронна публікація має звітний та аналітичний характер. Зібрані
тут матеріали стосуються принципових проблем, які від 2012 року зазначені в цілях
проекту«Поєднання через важку пам’ять», а також останніх результатів, отриманих
у рамках цьогорічного продовження діяльності під назвою «Поєднання через важку
пам’ять. Східна Галичина».
Метою цього комплексу заходів є поширення новітньої історії з позитивними
прикладами допомоги, яка надавалася всупереч тому, що складне ХХ сторіччя було
сторіччям воєн, винищення, фашистських рухів і тоталітаризмів, які чинили руйнівний
вплив на функціонування суспільств цілої Європи. У цьому році минає сімдесят років
відколи у 1944 році діяльність націоналістичного руху ОУН-УПА інтенсифікувалася
на землях Східної Галичини, де постраждало польське цивільне населення. Ініціатива
була зосереджена на відшукуванні чергових позитивних прикладів людяного ставлення
до іншої людини у складні часи війни і шкідливих націоналізмів. Від 2012 року
в рамках проекту триває суспільна акція, спрямована на зміцнення польськоукраїнського поєднання шляхом документування спільних свідчень про польськоукраїнські взаємини та надання взаємної допомоги. Перші дослідження стосувалися
Волині, де період етнічних чисток польського населення, що здійснювалися ОУН-УПА,
припав головним чином на 1943рік, час найбільших погромів. Завдання дослідників
полягає в тому, щоб знайти і нагадувати про рятівників з обох боків. Є серед
них українці, які рятували поляків під час волинсько-галицької різанини, та поляки,
які допомагали українцям під час відплатних акцій або депортацій.
Збірник текстів містить обговорення і синтези здійснених записів розмов
зі свідками історії, що мешкають переважно на території колишньої Східної Галичини
(Західна Україна), а також спорадично на Люблінщині та у деяких польських містах.
Роботу в рамках експедиції та спільний польсько-український досвід представляють
безпосередні учасники проекту, які брали інтерв’ю, здійснювали транскрипцію
й готували розробки, використовуючи фахові інтерпретаційні інструменти і готуючи
аналізи обраних випадків, а також запрошені консультанти. Перша частина текстів
має

рамковий

характер

і

сигналізує

контексти

з

історичної,

етнографічної

та топографічної перспективи. В аналітичній частині, яка набуває специфіки рапорту,
автори діляться своїми спостереженнями, вибраною документацією, в тому числі також
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записаними найновішими матеріалами – усними свідченнями.
Серед авторів найновіших публікацій у цьому році забракло речника інтересів
досліджень на території давньої Галичини, видатного історика, незабутньої пам’яті
Роберта Кувалека. Ще недавно дослідник підкреслював, що картина життя
Східної Галичини під окупацією в період II світової війни досі детально
не досліджена. Він звертав увагу на поодинокі публікації, присвячені долі цивільного
населення у Львові чи польсько-українського конфлікту, та відсутність цілісного
розгляду позицій мешканців, хоча б у контексті дистрикту «Галичина», стосовно
Голокосту євреїв1.
Амбітною метою піонерської експедиції й унікальної формули проекту
є заповнення прогалини в дослідженнях, присвячених II світовій війні та новітній
історії, що стосуються взаємин обох народів, із заторкненням проблематики зведення
рахунків із історією та політичною пам’яттю, такою необхідною для того,
щоб приєднатися до демократичної міжнародної дискусії. Окрім дослідницької роботи,
проект ініціює прагматичні дії, такі як поширення знань на цю тему, інформування
громадської думки шляхом публікацій, зустрічей, анімацію місцевих спільнот
та Інтернет-мережі.
Програма намагається новаторським чином вшанувати пам’ять жертв злочину
проти цивільного населення на Волині та в Східній Галичині, а також героїчну позицію
багатьох українців і поляків. Ми ніколи не дізнаємося справжньої кількості ані одних,
ані інших. Але це не повинно означати, що ми маємо залишитися байдужими.
Натомість ми можемо наближатися до істини й популяризувати людяну поведінку
та пов’язані з нею етичні вибори.
Публікація була підготована з думкою як про знавців представленої
тут проблематики, так і про ширше гроно адресатів, у тому числі поза
Польщею і Україною. Запрошуємо приєднатися до громадського обговорення.
Просимо надсилати Ваші рекомендації, думки та корисну інформацію на адресу:
1

Роберт Кувалек – багаторічний працівник Державного музею в Майданеку в Любліні – раптово помер
у 2014 р. під час одного зі своїх дослідницьких візитів до Львова. Ще у 2013 році він був консультантом
проекту і надавав поради щодо спогадів і нгоошував на необхідності дослідження у Східній Галичині
місць, цікавих з історичної перспективи. Див.: Robert Kuwałek,Ratujący, ratowani, wydający,wydawani.
Żydzi, Polacy i Ukraińcy – zarys obrazu, w: Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 / Поєднання через
важку пам’ять. Волинь 1943 / Reconciliation through Difficult Remembrance. Volhynia 1943. Pomysł,
wybór, wstęp i red. Aleksandra Zińczuk, Lublin 2012, wyd. Stowarzyszenie Panorama Kultur, druk: Drukarnia
Petit, 1000 egz., ss. 61– 70. Публікація доступна також у версіях українською та англійською мовами
на сайті: http://www.pk.org.pl/publikacje/pojednanie_przez_trudna_pamiec_wolyn1943.pdf (результат першої
частини проекту з 2012 року).
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konsultacje.pojednanie@gmail.com.
Ваші голоси є важливими, особливо з огляду на те, що програма розвивається
на різних площинах.
Дякую авторам статей за різні тези та точки зору. За співпрацю ж особливо
дякую українським партнерам, котрі активно приєднуються до спільної реалізації
програми. Також від їхнього імені дякуємо всім свідкам, які погодилися з нами
розмовляти

і

підтримують

своїми

свідченнями

універсальний

вимір.
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Маріуш САВА
Східна Галичина 1944 року (історичний аспект)
Подорож Східною Галичиною на зорі ХХ століття могла б принести багато
незабутніх і позитивних вражень. Образ цієї країни з перспективи мандрівника, який
їде залізницею, майстерно змалював Мартін Поллак

2

. У пам’яті відвідувача

залишається різнобарвний регіон з багатокультурністю й усіма особливостями, яких
сьогодні вже практично не побачимо. У результаті ІІ світової війни одвічний порядок
було знищено. Мешканців цієї землі спіткала трагедія, з якою сьогодні мусять
справитися їхні нащадки, історики, а також політики. Варто тут нагадати, у який
контекст вписуються події трагічного 1944 року та показати складність проблематики,
пов’язаної з цією датою.
Свого часу Галичина разом з Волинню були у складі руської держави,
а наприкінці XIV століття опинилася під польським і литовським володінням.
У результаті першого поділу Речі Посполитої Східна й Західна Галичина дісталися
Австро-Угорщині3. Від початку ХІХ століття тут почали перехрещуватися польські
та руські (українські) інтереси. Обидві групи розраховували на створення в її межах
власної держави. Доходило як до політичної, так і до культурної співпраці між двома
народами. Однак через поляризацію позицій, радикалізацію вимог та кристалізацію
національних інтересів, порозуміння ставало щоразу складнішим 4 . Неодноразові
спроби досягнути порозуміння перервав початок І світової війни, яку як поляки,
так і українці намагалися використати у своїх цілях, створюючи військові підрозділи,
що мали сформувати фундамент майбутніх державних армій. Наприкінці війни обидві
нації

розпочали,

як

зауважив

Міхал

Клімецький,

війну

за

свою

вітчизну

– Східну Галичину5. Львів, столиця регіону, на короткий час став осередком влади
Західноукраїнської Народної Республіки, яка в січні 1919 року об’єдналася
з Українською Народною Республікою (УНР). Українці не були задоволені угодою,
підписаною з поляками весною 1920 року, на основі якої віддали Східну Галичину
2

M. Pollak, Po Galicji, Wołowiec 2007.
О. Турій, Зовнішні та внутрішні кордони Галичини 1772 – 1997, „Незалежний Культурний часопис «Ї»”,
№ 11, 1997, с. 4 – 7.
4
Ф. Стеблій, Українці і поляки Галичини у 30 – 40 рр. XIX ст.: пошуки політичного партнерства,
„Історіографічні дослідження України”, 2003, с. 98 – 113; Л. Зашкільняк, Польсько-український спір
за Галичину на початку XX ст.: між історичною свідомістю та реаліями, „Історіографічні дослідження
України”, 2003, с. 144 – 155.
5
M. Klimecki, Ojczyzna dwóch narodów. Polsko-ukraińska wojna o Galicję Wschodnią (1918–1919), „Biuletyn
IPN”, nr 7 – 8, 2010, s. 2.
3
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та інші території Польщі за визнання УНР та антибільшовицький союз 6 . Вони
ще більше розчарувалися у Польщі, коли вона, потайки від демократичної влади
України, 1921 року в Ризі підписала угоду з Росією. До 1923 року, перед прийняттям
рішення на міжнародному рівні про приналежність Східної Галичини до Польщі,
частина українців сподівалися створити у цьому регіоні автономну державу. Натомість
поляки, щоби не дратувати українців і не програти справу з Галичиною на міжнародній
арені, обіцяли їм автономію у складі Польщі. Згодом настрої обох груп знову ставали
радикальнішими. У 1920 році Східна Галичина була поділена на Львівське,
Станіславське і Тернопільське воєводства. З початком ІІ світової війни вона була
окупована радянською армією, а після нападу Німеччини на Радянський Союз
у червні 1941 року, була приєднана до генерал-губернаторства як „дистрикт” (район).
Трагедія поляків у Східній Галичині, злочини, яких вони зазнали від українців
у 1944 році – це частина польсько-українського конфлікту 40-х років ХХ століття,
суперечки про історичне коріння, – як це окреслив Тарас Гунчак, – який загострився
у 30-х роках і базувався на претендуванні обох народів на одну й ту ж територію7.
Як уважає Ігор Ілюшин, – коли почалася війна, поляки не допускали думки
про те, що після перемоги альянсу хто-небудь піддаватиме сумнівам приналежність
до Польщі колишніх східних воєводств РП 8 . Це дуже загальне твердження,
на уточнення якого тут немає місця, бо головне питання звучить так: що сталося
у Східній Галичині у 1944 році?
Одразу на думку спадають символи польського мучеництва, пов’язані з такими
місцями, як монастир у Підкамені або село Гута Пеняцька. Пригадується також відома
цитата з наказу ОУН, який рекомендував знищити всі польські костели, вирубати
присадибні дерева і зруйнувати будинки9. Бо ж українці сподівалися, що польська
влада у Східній Галичині вже ніколи не повернеться, що існує можливість створення
незалежної

української

держави

–

незалежної

як

від

Польщі,

так і від Радянського Союзу. Домінуючою українською силою на цій території
у 1944 році була Організація Українських Націоналістів та Українська Повстанська
Армія, яка налічувала близько десяти тисяч вояків. На думку націоналістів, першим
6

Р. Тимченко, Варшавська угода 1920 р.: доля східної Галичини, „Український історичний збірник”,
2011, с. 84.
7
Т. Гунчак, Поляки і українці під час другої світової війни, „Історіографічні дослідження України”, 2003,
с. 335.
8
І. Ілюшин, Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні
(1939 – 1945 рр.), Київ 2009, с. 379.
9
Там само, с. 286.
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ворогом, якого треба було знищити і можна було зробити це з мінімальними
зусиллями, були поляки. Антипольським настроям ОУН сприяла німецька політика.
У Східній Галичині, де більшість населення становили українці, на відміну від інших
частин генерал-губернаторства перевагу в адміністрації гітлерівці надавали полякам.
Керівництво ОУН-Б і УПА вирішили тримати над цим регіоном якомога більший
контроль. Наприкінці 1943 року розпочалася ліквідація польських лісників

10

,

а вже з середини 1943 року траплялися поодинокі вбивства учителів та священиків.
Масового характеру злочини набули ранньою весною 1944 року 11 . Одночасно
за допомогою німців багато поляків почали втікати до міст та в західному напрямку.
До середини 1944 року зі Східної Галичини втекло близько 300 – 425 тисяч осіб12.
За

українськими

підрахунками,

у

першому

кварталі

1944

року

у Східній Галичині загинуло 5600 поляків, натомість джерела Армії Крайової пишуть
аж про 6 – 8 тисяч 13 . У лютому поляки створили у Львові Соціальний Комітет
Допомоги Жертвам Терору. Завданням благодійної організації було зібрання коштів
для сімей, які втратили своїх близьких або постраждали від українців. Ця організація
діяла у підпіллі, а керував нею польський еміграційний уряд у Лондоні14. Про що іноді
забувається і що, на мою думку, варто підкреслити. В умовах радикалізації настроїв
доходило до поділів і конфліктів серед обох конфліктуючих народів. Армія Крайова
засуджувалася польськими націоналістами за зволікання у захисті населення 15 ,
а в українському таборі постійно існували тертя між бандерівцями та мельниківцями,
бандерівцями та бульбівцями – нерідко на фоні різного бачення вирішення польського
питання, а також ставлення до Радянського Союзу. У цей період ОУН також допускала
в Галичині масштабні акції проти українських комуністів або лише симпатиків
комуністів 16 . Щоразу більш очевидна слабкість німців та відсутність упевненості
в тому, що Східна Галичина після війни не буде польською, штовхали націоналістів
до ударів по польському цивільному населенню, як це було на Волині рік перед тим17.
10

В. В’ятрович, Друга польсько-українська війна 1942 – 1947, Київ 2011, с. 157.
G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943 – 1947, Warszawa 2011,
s. 242 – 255.
12
G. Hryciuk, Akcje UPA przeciwko Polakom po ponownym zajęciu Wołynia i Galicji Wschodniej przez Armię
Czerwoną w 1944 roku, w: Antypolska akcja OUN-UPA. Fakty i interpretacje, Warszawa 2002, s. 102.
13
W. Filar, Działania UPA przeciwko Polakom na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943 – 1944.
Podobieństwa i różnice, w: Antypolska akcja..., s. 54.
14
І. Ілюшин, dz. cyt., с. 307.
15
G. Motyka, Od rzezi…, s. 209, 210.
16
G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach
1931 – 1948, Toruń 2005, s. 240.
17
Детальніше про це див.: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich w województwie lwowskim
1939 – 1947 (Вроцлав, 2006), Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
11
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Антинімецькі акції УПА траплялися рідко – головною метою стали поляки18. Провідну
роль у винищенні поляків у Східній Галичині відігравали Роман Шухевич
та Василь Сидор. Спочатку атакувалися місцевості, які могли виконувати оборонні
функції – для того, щоби не розвивалися сильні осередки опору. Подібних
баз самооборони, на зразок Волині, що створювалися АК від травня 1943 року, було
по декілька у кожному воєводстві. Траплялося, що поляків у самообороні підтримували
німці, дозволяючи володіти зброєю, але ставлення гітлерівців до „антипольської акції”
ніколи не було однозначним. Значно частіше, ніж на Волині, вбивства поляків
попереджалися розповсюдженням листівок із закликом поляків залишити територію,
іноді траплялося помилування жінок і дітей. Ці напади завжди обґрунтовувалися
пропагандою як помста за співпрацю поляків з німцями, частіше – за вбивства
українців 19 . Цю пропаганду здійснювали місцеві осередки УПА або СС Галичини
(наприклад, винищення поляків у Гуті Пеняцькій)20.

У Східній Галичині частіше,

ніж на Волині, доходило до польських репресивних або превентивних акцій, жертвами
яких нерідко ставали невинні люди21. До середини 1944 року АК ліквідувала півтисячі
українців, які допомагали націоналістам у „антипольській акції”22. Польські репресії
породжували українські контракції, так що з опису подій складно зорієнтуватися,
яка з акцій була нападом, а яка помстою23. У Східній Галичині був також присутній
угорський чинник. Угорці мали надію, що цей регіон належатиме до Польщі, завдяки
чому їх держава не межуватиме з СРСР 24 . Тому під час польсько-українського
протистояння траплялася співпраця поляків з угорцями 25 . Галицьких українців
торкнулися

також

німецькі

репресії.

Від

рук

гітлерівців

гинули

головно

під час публічних екзекуцій. Ґжеґож Мотика за Ґжеґожем Грицюком фіксують понад
півтора

тисячі

українських

жертв

у

Східній

Галичині

у

період

від осені 1943 до середини 1944 року26. Специфіка 1944 року на цій території полягала
w województwie stanisławowskim 1939 – 1946 (Вроцлав, 2007) Щепана Сєкєрки, Генрика Команського
та Кшиштофа Бульзацького та Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie tarnopolskim (Вроцлав, 2004) Генрика Команського та Щепана Сєкєрки.
18
G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942 – 1960, Warszawa 2006, s. 220.
19
Там само, Od rzezi…, s. 222, 227.
20
Там само, Dywizja SS Galizien („Hałyczyna”), „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1, 2002, s. 114.
21
Там само, Ukraińska…, s. 392.
22
Там само, Od rzezi…, s. 203, 204.
23
A. L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939 – 1947. Zarys problematyki, Kraków 2008, s. 240, 241.
24
G. Motyka, Ukraińska partyzantka…, s. 272.
25
Protokół SB OUN z 16 kwietnia 1944 r. w sprawie współdziałania Polaków i Węgrów podczas akcji
antyukraińskich, w: Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty
z archiwów służb specjalnych, T. 4, Część druga, Warszawa – Kijów 2005, s. 1017.
26
G. Motyka, Ukraińska…, s. 223, 224.
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в усвідомленні протистояння з наступаючою Червоною Армією, силу якої місцеве
польське й українське населення відчуло під час бомбардувань галицьких міст навесні
1944 року 27 . Реалізуючи операцію „Буря”, Армія Крайова мала намір створити
тут збройні відділи на зразок Волинської піхотної дивізії, чого не вдалося здійснити28.
Після вторгнення у Східну Галичину, совєти почали вміло використовувати
антиукраїнські настрої поляків, формуючи з них підпорядковані собі відділи,
що зі зрозумілих причин дратувало ОУН-УПА29. Тоді почалося посилення злочинів
проти поляків, головно проти тих, котрі хоч якось були пов’язані з совєтами30, попри
те,

що

в

наказах

УПА,

виданих

улітку

1944

року,

йшлося

про „призупинення антипольської акції”31. Вже на початку 1944 року мали місце перші
збройні зіткнення УПА з совєтами, а з березня, незважаючи на місцеві угоди, також
з угорцями 32 . Частина відділів УПА перемістилася на захід до любачівського,
томашівського
з

та

найновішими

грубешівського
дослідженнями

районів,

а

Маріуша

напровесні

1944

Зайончковського,

року,

згідно

розпочала

там „антипольську акцію”. Застосовуючи значні сили, НКВД розпочало розправу
над УПА, винищивши десятки тисяч людей всього за декілька місяців, а восени
вже розпочало процес переселення поляків на захід, а також арештів і депортацій33.
Операція „Буря” закінчилася провалом, а радянські спецслужби роззброїли частину
відділів АК й заарештували командирів34. Натомість УПА, не шкодуючи цивільного
населення, свої головні атаки спрямувала на польські населені пункти, де НКВД
сформувало з поляків „Истребительные батальйоны”35. Ситуація заспокоїлася лише
навесні 1945 року, коли вже ані поляки, ані українці не мали жодного впливу
на державну приналежність Східної Галичини. За підрахунками Еви Сємашко,
кількість втрат серед польського населення унаслідок злочинів, скоєних українськими
націоналістами у 1944 році на цій території, становила приблизно 31 980 осіб36.
27

G. Hryciuk, Przemiany…, s. 243.
І. Ілюшин, dz. cyt., с. 382, 386.
29
G. Mazur, Niemcy i Sowieci a antypolska akcja OUN–UPA, w: Antypolska akcja…, s. 132.
30
G. Hryciuk, Akcje…, s. 107.
31
Polacy-Ukraińcy 1943 – 1945. „Antypolska akcja” OUN i UPA Bandery. Rzeź wołyńsko-galicyjska
w dokumentach ukraińskich, red. M. Zajączkowski, Lublin 2013, s. 110, 111.
32
G. Motyka, Ukraińska…, s. 278.
33
G. Hryciuk, Akcje..., s. 103, 109, 110, 113.
34
H. Piskunowicz, Polskie podziemie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach II wojny światowej,
w: Polska-Ukraina, trudne pytania, t. 1 – 2, Warszawa 1998, s. 167, 168.
35
G. Motyka, Ukraińska…, s. 402, 403.
36
E. Siemaszko, Straty ludności polskiej w wyniku zbrodni ludobójstwa dokonanych w latach czterdziestych
XX wieku przez nacjonalistów ukraińskich. Aktualny stan badań, w: Wołyń 1943 – rozliczenie, Warszawa 2010,
s. 102.
28
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У ці трагічні для обох народів часи існували однак спроби порозуміння, хоча
й випливали вони радше із тактичних міркувань, аніж щирого прагнення
до примирення. Із приходом совєтів у 1944 році, союзниками українців могли стати
як німці, так і поляки. Перші контакти ОУН-Б з АК мали місце у 1943 році [принаймні
так зазначено у книжці Мотики]. Важливі перемовини велися у столиці цього регіону
– Львові. Обговорювалося територіальне питання, яке так і не вдалося вирішити.
Бандерівці

своєю

чергою

намагалися

через

поляків

дійти

до

союзників,

але не відкривали співрозмовникам своїх планів37. Члени ОУН підозрювали поляків
у тому, що вони лише розраховують на зволікання у ході боротьби з українцями,
не бажаючи створювати справжнього антибільшовицького союзу. А полякам
не вдалося домовитися про заборону вбивств цивільного населення. У січні 1944 року
у Східній Галичині черговий раз зустрілися представники АК і УПА, посередниками
були угорці. Знову було порушено питання декларації щодо кордону, а також більш
вагоме, враховуючи поточні події, – питання взаємного винищення. Перемовини,
що продовжувалися до березня, закінчилися фіаско38.
У Східній Галичині, як і на Волині, також можна знайти гуманні явища,
які здебільшого випливали з християнських мотивів. Дуже складним питанням
є ставлення греко-католицького та православного духовенства до вбивств поляків.
Випадки байдужості або схвалення злочину39, попри їх малу чисельність чи фактичну
непідтвердженість, були ще більш болісними й перебільшеними, оскільки стосувалися
моралі представників християнських церков. Слід пам’ятати також про складну
ситуацію розділеності української православної церкви та православ’я і грекокатолицизму, підпорядкованих політиці окупантів й тискові з боку націоналістичних
осередків

40

митрополит

. Найбільш виразні слова осуду насильства виголосив львівський
Андрей

Шептицький,

але

його

слова

залишилися

непочутими.

Як, зрештою, й інших греко-католицьких та православних ієрархів 41 . Католицьке
духовенство східного обряду, як найвищого, так і нижчого рівня, нерідко ставало
посередником у польсько-українських перемовинах та співчувало або допомагало
37

G. Motyka, Od rzezi…, s. 204, 205.
І. Ілюшин, dz. cyt., с. 306 – 308.
39
I. Pojizdnyk, Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939 – 1946,
„Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 11, 2007, s. 155 – 158.
40
I. Hałagida, Kościół a konflikt polsko-ukraiński w latach czterdziestych XX wieku. Kościoły wschodnie
(koreferat), w: Wołyń 1943…, s. 122 – 127; tenże, Losy ukraińskiego duchowieństwa prawosławnego
i greckokatolickiego w czasie konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1943–1944 (szkic zagadnienia),
w: Antypolska akcja…, s. 86 – 91.
41
W. Osadczy, Kościoły wschodnie wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej, „Biuletyn
IPN”, nr 1 – 2, 2009, s. 69, 70, 75, 76.
38
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полякам

42

.

У

середовищі

„звичайних”

віруючих

говориться

навіть

про „кресових Справедливих”, тобто про окремих українців, які, ризикуючи власним
життям, допомогали полякам. Через відсутність джерел сьогодні складно оцінити
цю допомогу та її масштаб. Для трьох східних воєводств довоєнної Речіпосполитої
Польщі, не лише для 1944 року, згідно з підрахунками Ромуальда Нєдєльки, можна
говорити

про

356

задокументованих

актів

допомоги,

про

628

врятованих,

488 рятівників та про 167 убитих за те, що допомагали рятувати 43 . Такі дії слід
оцінювати як ще більш героїчні, якщо зважити на той факт, що терор, страх і тиск
з боку ОУН-УПА часто вторгалися до самих польсько-українських сімей44.

42

I. Pojizdnyk, dz. cyt., s. 151, 158 – 162.
Kresowa księga Sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji
przez OUN i UPA, oprac. R. Niedzielko, Warszawa 2007, s. 20, 110 – 187. Також див.: R. Niedzielko,
Sprawiedliwi Ukraińcy, „Biuletyn IPN”, nr 1 – 2, 2009, s 77 – 85.
44
E. Siemaszko, Zbrodnie OUN-UPA na Kresach Wschodnich a sytuacja rodzin polsko-ukraińskich,
w: 1943. Zbrodnia wołyńska, prawda i pamięć (http://www.zbrodniawolynska.pl/czytelnia – 21.08.2014.).
43
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Леон ПОПЕК
Дедалі важча пам’ять
Ще два роки тому, розмірковуючи про питання пам’яті й поєднання,
я задумувався над питанням, чи існує одна спільна пам’ять для українців і поляків.
Під час різноманітних зустрічей чи польсько-українських конференцій, дискусій
або виставок (а були їх десятки) я неоднораз говорив, що як пам’ять, так і поєднання
для мене надзвичайно важливі. Я також ніколи не приховував того, що походжу
з сім’ї, з якої бандерівці жорстоко замордували в 1943 р. на Волині (у Острівках,
Волі Островецькій та Гаї) біля 40 осіб. Я завжди підкреслював, що для мене і сотень
інших сімей, які я знаю, пам’ять пов’язана з тими, котрі віддали своє життя в результаті
геноциду, вчиненого ОУН-УПА на Волині під час II світової війни.
Слід нагадати, що, згідно з останніми дослідженнями польських істориків,
у 1939–1947 рр. на території Волинського воєводства загинуло біля 60 тис. поляків.
Щонайменше стільки ж поляків загинуло на території Поліського, Львівського,
Тернопільського і Станіславського воєводств, а також на теренах, що сьогодні входять
до складу польської держави (Грубешівський, Перемиський, Томашівський повіти).
Разом було замордовано близько 120–150 тис. поляків у приблизно 4000 селах.
У минулих роках я багато разів звертався з закликом до польських і українських
властей, у яких інформував, що для родин замордованих пам’ятати – це передовсім
мати можливість знайти могили замордованих, поставити там хрест і вільно
помолитися, оплакати рідних, покласти квіти, запалити лампадки. Загалом, я зустрічав
поляків і українців відкритих, доброзичливих і охочих допомогти. Слава Богу,
«менш доброзичливі», хоч дуже вправні у блокуванні польських ініціатив, становили
меншість45.
Слід підкреслити, що чергові, 70-і роковини Волинського злочину (2013 рік)
принесли в польсько-українські стосунки дуже важливу декларацію римо-католицької
та греко-католицької Церков. І в Польщі, і в Україні, вона була адресована польським
братам із проханням про пробачення.46
Особисто для мене набагато більш важливою була позиція, яку продемонстрував

45

Класичним прикладом є вже трирічна відсутність згоди київських властей і властей Луцька
на завершення спорудження пам’ятника жертвам УПА на цвинтарі в Острівках на Волині,
де 30.08.1943 р. загинуло 1050 поляків.
46
Католицька інформаційна агенція (KAI), 28.06.2013 р.
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пов’язаний з Люблінським католицьким університетом диякон Петро Сивицький
із Любліна. Він представив свої тези й постулати, надзвичайно суттєві й доволі сміливі,
як «свою позицію». У ній він нагадав перелік так званих чужих гріхів: від непричетних
до

злочинів

вистачить,

якщо

вони

не

будуть

заперечувати,

вибілювати,
47

виправдовувати, замовчувати злочинів, а злочинців прославляти як героїв .
Цей голос був дуже доречним, оскільки тоді ми були свідками того,
як у ході багатомісячних переговорів, дискусій, заяв і декларацій – дуже переломних
у польсько-українських стосунках – говорилося про визнання провини, прощення,
каяття, жаль за гріхи. Але забракло відшкодування.
У рамках відшкодування висловлено прохання до місцевого духовенства
в Україні, щоб, окрім молитви за замордованих, вони також поставили на територіях
своїх парафій, у місцях, де без обряду похорону лежать поляки, хрести на їхніх могилах
– прості, скромні. Це була пропозиція архиєпископа Мечислава Мокрицького,
Львівського митрополита римо-католицької Церкви. На жаль, вона була відкинута
греко-католицькою Церквою48.
Відшкодування стосується теми, за моїми оцінками, найважливішої, а саме:
польських місць пам’яті й гідного поховання, вшанування пам’яті близько
120–150

тис.

поляків,

замордованих

ОУН-УПА

на

південно-східних

кресах

у 1939–1947 роках. На самій Волині факти є наступними: із приблизно 2500 сіл, у яких
у 1939 році жили поляки, в результаті дій ОУН-УПА близько 1500 перестало існувати –
їх було спалено, знищено. Загинуло близько 60 тис. поляків.
Із цього числа ледве 3 тис. поляків (5%) мали християнський похорон. Окрім
нечисленних поховань, які вцілілі організовували з ризиком для життя і без участі
священиків, більшість жертв потрактували, як мертвих тварин. Їхні рештки масово
безчестили (тіла калічено за життя і після смерті), дуже часто закопували вже у стані
розкладу в місцях убивства, у місцях захоронення тварин або де-інде поза цвинтарями;
їх

спалювали

разом

із

будівлями,

вкидали

до

річок,

колодязів

(колодязь

є універсальним відповідником джерела, життя, святості). Частину тіл так і не було
поховано чи хоча б закопано в землю. Вони стали поживою для диких птахів і тварин.
Родичам, знайомим, українським сусідам не давали можливості поховати тіла
(їх тероризували, забороняли похорон, убивали жалібників). Біль, жалоба сімей
47

Wołyń – moje stanowisko, „Monitor Wołyński” 9, 11.07.2013; Не вбивай, „Наше Слово”, №21, 23.06.2013.
Skrucha, przebaczenie i zadośćuczynienie, „Nasz dziennik” 28.06.2013; Wywiad z abp Mokrzyckim , „Kurier
Galicyjski”12, 28.06.2013; Czyż można zapomnieć ludobójstwo?, „Nasz dziennik” 18.7.2013. Zbrodnia
wołyńska 1943–2013, спеціальний додаток „Gość Niedzielny” (липень 2013).

48

18	
   ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
  

	
  

загиблих ставали предметом насмішки; всупереч звичаю, померлих не оплакували,
не дозволялося виражати біль. Якщо вже дійшла справа до закопування, поховання,
то траплялися чисенні випадки осквернення могил, нищення місць пам’яті
й викопування та нищення хрестів49.
Сім’ям не надавалася інформація, де розташовані польські могили. Старше
покоління колишніх мешканців Волині вимерло і через брак можливості з різних
причин відвідати ці землі не змогло передати наступному поколінню, де є могили їхніх
родичів. На наших очах відходять останні колишні мешканці Волині, які ще що-небудь
пам’ятають. За десять років уже ніхто не покаже нам тих місць, де спочивають поляки.
Якими є наслідки цього для сьогоднішніх і майбутніх польсько-українських
стосунків? На мою думку, досі існують і, на жаль, весь час будуть поглиблюватися
негативні взаємини. Адже в такій ситуації й далі наступним молодим поколінням
передаватимуться жаль, біль, злість, ненависть, безсилля, приниження (варто
це дослідити). У більшості випадків жертви не мають могил, а місця заривання
й закопування решток не були й досі не є позначені.
На сьогодні хрести (металеві, дерев’яні), не раз якісь скромні пам’ятники,
поставлені нерідко не на могилі, а лише в пам’ять про загиблих, стоять приблизно
у 150–180 місцях, населених пунктах50. Це означає, що приблизно в 1350 населених
пунктах на Волині, де поляки загинули від рук ОУН-УПА, немає знаку хреста
на могилах і здебільшого немає могил поляків. Слід підкреслити, що частину
пам’ятних знаків поставила ще радянська влада в пам’ять про «радянських громадян
польської національності, які загинули від рук українських буржуазних націоналістів».
Є ще кілька десятків хрестів, пам’ятників, пам’ятних знаків, які після 1989 року,
в надзвичайно складних умовах і обставинах, спорудили й поставили у погодженні
з українськими властями в переважній більшості вцілілі поляки чи їхні сім’ї,
їхні організації або ж Рада охорони пам’яті боротьби і мучеництва51.
Тіла із сотень польських індивідуальних та братських могил з огляду на їхнє
розташування (ліс, болота, луки, поля) необхідно перепоховати на ще існуючих римокатолицьких чи православних цвинтарях. Я лише сигналізую цю тему, бо вона й далі
залишається, на жаль, найскладнішою, якщо йдеться про отримання необхідних
49

Свідчення очевидців, цит. за: J. Dębski, L. Popek, Okrutna przestroga, Lublin 1997; L. Karłowicz,
L. Popek, Śladami ludobójstwa na Wołyniu, Lublin 1998; L. Karłowicz, L. Popek, Świadkowie oskarżają, Lublin
2013.
50
На основі власних досліджень і матеріалів Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва у Варшаві.
51
Це стосується населених пунктів: Порицьк, Базальтове (Янова Долина), Борщівка, Лідавка,
Людвиківка, Острівки – незавершено.
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дозволів з боку українських властей. Чи щось зміниться в цьому відношенні – покажуть
найближчі місяці.
Тому таким важливим було прохання архиєпископа Мокрицького; у засобах
масової інформації його якось дивно замовчано. Необхідний заклик до місцевих
священиків, тобто локальних лідерів. Без їхньої допомоги, заанґажування немає шансів
на подальше вшанування пам’яті замордованих поляків у ширшому масштабі. Якщо
ми цього не зробимо, то час і злі люди затруть сліди. Ми пам’ятаємо, як рік тому
з нагоди 70-х роковин геноциду на Волині про вшанування пам’яті поляків багато
говорилося під час численних конференцій, концертів, маршів пам’яті, виставок. Навіть
у Луцьку сам президент Броніслав Коморовський говорив про необхідність будування
польських цвинтарів і вшанування пам’яті польських жертв. Була добра нагода…
Пройшов наступний рік. На цей рік, що вже минає, припадають наступні роковини
– 70-річчя геноциду на території Львівського, Станіславського, Тернопільского
воєводств. З огляду на воєнну ситуацію в Україні в засобах масової інформації
запанувала дивна тиша. Політики по обидва боки Бугу закликають до того,
щоб не роздряпувати затягнуті рани. Тільки чи справді ці рани вже затягнуті?
Чи не є ми свідками того, що взаємна, і так важка пам’ять, стає дедалі важчою?
Я вважаю, що цієї теми не можна відкладати на «кращі часи». Ми всі знаємо,
в якій складній ситуації перебуває сьогодні Україна. Вже кільканадцять років
на різноманітних наукових конференціях я чую, що Україна – це молода держава,
ще не тепер, є важливіші справи...
Правда болить, але дозволяє будувати нормальні, доброзичливі взаємини.
Маймо в собі відвагу і силу, щоб спільними зусиллями нарешті усунути цей гостряк,
цей остень нерозрахованих польсько-українських стосунків, який відбивається
на

сьогоднішній

співпраці

і

який

використовуватимуть

проти

нас

наші

недоброзичливці. Аби ця й досі гнійна рана в наших стосунках могла зарости
й аби наступне покоління не звинуватило нас колись у тому, що ми нічого в цьому
напрямку не зробили.
Кінцеві висновки:
•

Життя замордованим полякам і українцям ми не повернемо. Слід якомога
швидше їх гідно, по-християнськи поховати і на могилах поставити хрести.
Їм це належить.

•

Необхідно створити спільну польсько-українську комісію, яка буде розв’язувати
ці наболілі проблеми – польські з українського боку й українські з польського
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боку. Тут не може діяти дуже політизований принцип 1:1, як до цього часу52.
Слід тільки пам’ятати про те, що якщо українська сторона має на території
Польщі близько 300 місць пам’яті та цвинтарів, польська сторона має в Україні
біля 4000!53
•

Ми повинні тут брати за зразок уже проторовані відносини в цій тематиці,
наприклад, німецько-польські.

Люблін, 30 листопада 2014 р.

52

На практиці це зводиться до засади: за 1 вшанування в Польщі згода на 1 вшанування в Україні.
За Сагринь – Острівки.
53
Крім Волині, це стосується колишніх Львівського, Станіславського, Тернопільського
та Поліського воєводств, де у 1939–1947 роках від рук ОУН-УПА загинуло близько 70–90 тис. поляків
(разом бл. 130–150 тис.).
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Ґжеґож ЮЗЕФЧУК
Люблін

Місія поєднання, місія розмови
Важливість проекту „Поєднання через важку пам’ять. Східна Галичина”
є набагато більшою, ніж це видається на перший погляд 54 . І не лише тому,
що це останній шанс, щоби зібрати свідчення очевидців історії – людей, мешканців
галицьких сіл і міст, у житті яких відобразилося ХХ століття з його надіями і драмами.
[…] Східна Галичина – частина країни, якій і надалі приписують природу
багатонаціональної Аркадії, що виводиться з Австро-Угорської монархії – виявилася
простором глибокого польсько-українсько-єврейського конфлікту, з якого ніхто
не вийшов невинним і відгомони якого все ще звучать у різних його оцінках
мешканцями цієї частини Європи. Цей конфлікт до кінця не згас, не вигорів, і тому,
здається, в якомусь вимірі він ще жевріє, свідчення чого – можливо мимовільне
– знайдемо у висловлюваннях і думках свідків історії, яких вдалося знайти виконавцям
проекту.
НЕОБХІДНО СТВОРИТИ ПРОГРАМИ СУСПІЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ
Ранг цього проекту полягає у тому, що показує, наскільки ми безпорадні
у цій ситуації, що не створено програм у рамках соціальної педагогіки по обидва боки
польсько-українського кордону з метою подолати цей конфлікт, або, принаймні,
розпочати глибшу розмову на цю тему. Здається, залишається лише чекати,
що з появою нових поколінь самі ці „справи” втратять свою актуальність, конфлікти
забудуться і поблякнуть на фоні проблем майбутнього. Насправді акцентується
те, що польські й українські історики вже досить добре впоралися з реконструкцією
фактів і подій, визначили простори різних інтерпретацій, звільнилися від ідеологічних
залежностей, але не видно, щоби прогрес цих історичних досліджень виразно вплинув
на зміни у суспільних оцінках, на думки так званих звичайних людей.
Проект „Поєднання…” має ідеалізуючий, цінний первень: пошук людей,
які, долаючи національні поділи, допомагали один одному в цьому пеклі, залишалися
вірними декалогові. Свідчення все ж дуже різні, їх можна розглядати щонайменше
54

Автор статті використовував найновіші розповіді та дослідження, надані організатором проекту
(спогади зі Східної Галичини, 2014).
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з кількох точок зору. Це і особисті спогади, і власне бачення особистих доль,
переплетені з великими історичними подіями і процесами на рівні локальної спільноти.
Це картина повсякденного життя у драматичні часи. Це пригадування померлих
або

тих,

хто

загинув,

після

яких

залишився

не

лише

один

спогад

тих, хто їх ще пам’ятає. На жаль, це також матеріал для дослідження того жорстокого
явища, яке полягає у тому, що за певних обставин люди починають виправдовувати
факт

убивства

одних

перед

іншими,

і

навіть

показувати

свою

участь

у цих діях, надаючи цій участі знаменно своєрідного героїзму.
БУЛО ДОБРЕ, ЧИ БУЛО ПОГАНО
Для нас особливо цінним є звернення уваги на те, що відрізняє спогади окремих
національних груп, а також те, що відрізняє оповідачів про певні місця у соціальній
структурі. При цьому немає значення, якою мірою ці спогади репрезентативні, якою
мірою зосереджені на особистому досвіді, а якою мірою вони є виразом колективної
свідомості. Оповідачі поляки чи люди польського походження, особливо більш
освічені, підкреслюють, що до війни „ми з українцями жили дуже добре”, „рахувалася
людина, а не національність”. Водночас повторюються спогади українців з бідніших
соціальних верств, які якраз навпаки заявляють, що „страшне життя було за часів
Польщі” і що вони переслідувалися поляками. Час кінця Другої Речі Посполитої
Польщі лише зрідка оцінюється українцями позитивно, зокрема тоді, коли у спогадах
зринає дитинство та дитячі ігри з друзями чи колегами поляками. Але частина
співрозмовників

і

цей

період

пам’ятає

як

поганий,

бо

поляки

ставилися

до них з презирством, ображали, принижували, знущалися над ними, бо „не було
друзів”.
Значна група співрозмовників здебільшого неохоче розкривала подробиці свого
життя, їм важко описати те, що ми називаємо повсякденним життям, здається,
що в їхній свідомості домінують травматичні спогади, які все ж не можуть
заповнювати всієї пам’яті. У цьому полягає специфіка, бо переконання змішуються
і здаються суперечливими. Скажімо, та сама жінка розповідає, що пам’ятає свою
польську подругу і спільні ігри як час, коли „ніхто нікому нічого не робив”,
але водночас прямо стверджує, що ці давні часи – „то не було життя”,
і в той же час, на прохання звернутися до майбутніх поколінь, говорить: „як буде,
так буде”.
Мова й місцеві назви відображають ці конфлікти й поділи. Наприклад, термін
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„патріотичне село” стосується тієї місцевості, мешканці якої були ворожими, згідно
з

історією,

до

поляків

і

совєтів,

боролися

з

ними,

вважаючи

німців

за тих, хто допомагав їм у цьому. Ставлення до німців є специфічним, також
у польських спогадах чуємо, що „з німцями не було проблем”, „з німцями можна було
жити”. Це парадокс, що у пересічній свідомості німці сприймалися не як окупанти,
а як добрі й справедливі господарі.
НЕ ЗНАЮ, ДЕ ЦІ ЛЮДИ ПОДІЛИСЯ
Хоча це не головна тема проекту, проте не можна не звернути уваги на спосіб
ведення розповідей про долю єврейського населення. Ми маємо справу зі свого роду
витісненням із пам’яті того, що сталося, або точніше – спустошення пам’яті. „Не знаю,
десь їх вивезли”, „не знаю, де ті люди поділися” – такою є головна формула
цих розповідей, також у випадку описів долі інших національних груп. Немає
ані найменшого уявлення про Голокост. Оповідачі саме так говорять, хоча більшість
із них указують на злочини – відповідно проти поляків, українців, євреїв та проти
радянських військовополонених, – як однак на знання про те, якими були долі їхніх
сусідів інших національностей.
Коли понад тринадцять років тому з нагоди люблінського семінару Інституту
Національної Пам’яті на тему ОУН-УПА я розмовляв з Богданом Осадчуком,
українським істориком і політологом, працівником паризької „Культури”, то запитав
його, як аналізувати й оцінювати ті часи і справи? Його думка залишається актуальною,
бо Богдан Осадчук відповів: „Порахунки, хто кого більше вбивав, є безнадійними
й ні до чого не приведуть. У ХХ столітті відбулося стільки варварств,
що якщо їх усіх перерахувати, то невідомо, до чого ми б дійшли. Необхідно залишатися
при здоровому глузді. І завжди треба говорити про причини: хто за цим стояв, якими
були мотиви цього всього, якими були поштовхи, а ще більшовицькі й німецькі
провокації? Як вони використовували ці вбивства, щоби послабити наші народи?
[…] Звідки взялися поляки на Волині? Чим є військове поселення на Волині?
Чи це колонізаційна політика? Не говорити про це – це як приїхати на індульгенцію
і не знати, хто тут є святий”55.
ГОВОРИТИ ЧИ НЕ ГОВОРИТИ
Невідповідність між поглядом історика і поточною свідомістю величезна.
55

Цитата за: „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 25.05.2001.
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У мене склалося враження, що існує острах перед такими розмовами, страх задавати
запитання, в яких оцінки, схоже, вже цілком по-різному розподілені на польськомута
українському боці. Можливо, у такий спосіб проявляється ефективність, якщо
так можна сказати, точки зору, яка у замовчуванні вбачає форму діалогу. Прикладів
можна наводити безліч, проте рівень реакції, насамперед емоційної, мабуть залежить
від підготовки, освіти та певних невизначених компетенцій осіб-учасників розмови
в умовах конфлікту. Якщо Україна увійде до структури європейської спільноти
і кордон Шенгенської зони змінить своє розташування, а отже можливість
подорожувати радикально зросте, ці проблеми ще з більшою силою дадуться в знаки.
[…]
ПРАВДА НЕ Є РОЖЕВОЮ
На міфи й ідеологію звертає увагу Даніель Бовуа, відомий фахівець з історії
слов’янських народів з Сорбонни, автор книги „Український трикутник. Шляхта, царат
і народ на Волині, Поділлі та Київщині у 1793 – 1914 роках”. Коли я запитав його,
у чому полягає поганий вплив на сучасність і майбутнє мислення, яке ідеалізує
й міфологізує історію, він відповів: „Після Помаранчевої революції, дякувати Богу,
поляки й українці подали один одному руки, і це стало прикладом для Європи,
так, як колись це зробили німці й французи. […] Дорослі люди, зрілі нації повинні
говорити один одному правду у вічі. Правда, на жаль, не є рожевою й ідеальною.
І треба постійно пам’ятати про погроми й аналізувати причини цих трагічних ситуацій,
не розповідаючи молоді, що там існувала повітова демократія. […] Треба писати,
але для того, щоби це визнати і щоби через це не створювати такої болючої проблеми.
Бо ж можна погодитися, що кожен народ має свої жахіття. Ми, французи, щось знаємо
на цю тему, знаємо, що ми робили у колоніях…” 56.
МІСІЯ РОЗМОВИ
Проект „Поєднання…” усвідомлює нам, що молоді люди, поляки й українці, можуть
знайти спосіб, щоби у польсько-українських розмовах говорити про трагедію
цивільного населення без залучення будь-якої ідеології чи політики. Це дійсно
громадянська діяльність, різновид місії поєднання, що ґрунтується виключно
на розмові, на діалозі, на відкритості щодо іншої особи, незалежно від її ідейних
та ідеологічних переконань. Ми не мусимо покладати надії на те, що ця розмова
56

Цитата за: „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 14.01.2006.
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принесе радикальні зміни – важливо, що ініціативу розпочато. Проблеми польськоукраїнських взаємин, пов’язаних із періодом Другої Речі Посполитої та з воєнним
часом і першими роками комунізму, видаються настільки заплутаними, а реакції людей
навіть після багатьох років такими запеклими, що ніхто не хоче робити нових кроків
у напрямку поєднання. Тому ініціатива програми „Поєднання через важку пам’ять”
тим паче заслуговує на повагу.
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Александра ЗІНЬЧУК

Методологія програми Поєднання через важку пам’ять:
можливості та обмеження
Для Ю.
Буття людини визначає час та його змінний вектор. Пам’ять – це об’єктив,
зосереджений на понятті свідомості та ідентичності57. Цю думку дуже влучно висловив
Ян Марія Клочовський у „Філософії діалогу”: той, хто втрачає пам’ять, одночасно
втрачає усвідомлення своєї ідентичності. Дилеми індивідуальної та колективної
пам’яті, релігійні та національні чинники, історія конфліктів, а також співпраці,
взаємної

допомоги

та

людської

позиції

можуть

бути

цікавими

не

лише

для філософських розважань, але й корисними для польових досліджень. Після
багатьох років замовчування, такі дослідження послідовно проводяться у Польщі
та в Україні і приносять очевидні результати, плоди обговорення, полеміки,
розширюють та об’єднують різні підходи до міжетнічних та міжнаціональних взаємин.
Українське питання у польській політиці, особливо її національний аспект, було
одним із найскладніших викликів для молодої держави ІІ Речі Посполитої,
яка формувалася одразу після здобуття незалежності58. […] Битва за Львів, боротьба
за Галичину, волинсько-галицька різанина, скоєна українськими націоналістами проти
польського мирного населення стали частиною багатолітніх суперечок, а нерідко
висхідною точкою польсько-українських взаємин. План повернення територій, з якими
Польща була пов’язана історично й економічно – це також лише одна зі складових
широко розгорнутої політики польського уряду. Насправді Східна Галичина була
найбіднішою частиною Європи. Дані з 1910 року, за не повністю вивіреним критерієм,
подають таке національне співвідношення у Галичині: поляки – 47,6%, українці –
40,3%,

євреї

–

10,9%,

німці

та

інші

національності

–

1,2%,

натомість

у Східній Галичині: українці – 71,1%, поляки – 14,4%, євреї – 12,4%59. При цьому
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Jan Maria Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań 2005, s. 151.
Maciej Marszał, Sylwia Wójtowicz, „Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Jana Stanisława Łosia 1919–
1939, wstęp do: Stanisław Łoś, Sprawa ukraińska. We wspomnieniach, korespondencji i publicystyce, Kraków
2012, s. VII.
59
Michał Klimecki, Ojczyzna dwóch narodów. Polsko-ukraińska wojna o Galicję Wschodnią 1918–1919,
„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 7–8, lipiec – sierpień 2010, s. 3.	
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національні співвідношення населення були нерівномірно представлені у містах
і селах.
Урешті, на основі польсько-українського союзу Польща повернула землі
у Східній Галичині разом із визнанням незалежності України 60 . Необхідно однак
враховувати, що це була територія протистояння, правління різних загарбників, регіон,
який за короткий час пережив два тоталітарні режими. Під час Другої світової війни,
упродовж менше десяти років, за період з вересня 1939 року по 1947 рік, тут панувала
нацистська Німеччина, двічі запроваджували свою владу совєти, було зруйновано
східно-європейську цивілізацію, створену євреями, а поляки й українці взаємно
здійснювали етнічні чистки – аж поки їх не розділив новий, довготривалий кордон.
Операція „Вісла” у певному сенсі завершила історію Галичини й Волині, даючи
початок історії України та південно-східної Польщі61.
Після ялтинської конференції історія сформувала нав’язані способи збереження
у пам’яті або замовчування фактів, невигідних для комуністичної ідеології. Водночас
у такий спосіб написана й укладена під диктовку оповідь прийняла нав’язаний зверху
поділ на добрих і поганих учасників війни, що знайшло своє відображення
у байдужості й релятивізмі в оцінюванні цілих спільнот громадян різної культурної,
релігійної чи мовної приналежності. […] З польського боку забувається про наслідки
Голодомору

в

Україні

(про

це

довго

нічого

не

говорилося),

натомість

Великий Голодомор залишив тривалий слід у психологічному стані населення, головно
Східної

України.

Західні

точки

зору,

як

нагадує

Тімоті

Снайдер

у „Скривавлених землях”, утвердили популярну думку про поділ Європи вздовж лінії
кордону, визначеної між совєтами та Німеччиною у 1939 році, виключаючи національні
утворення, себто Польщу, прибалтійські країни, Білорусію, Україну, які співіснували
на територіях, окупованих двома тоталітарними режимами. Крім того, неузгодженості
у питаннях локалізації та методів злочинів приховують справжню картину масових
убивств, які мали місце не лише у концентраційних таборах62.
Виклики, які ставлять перед нами транскордонні дослідження пам’яті, мають
щонайменше дві причини. Перша – це останні очевидці та їхні сім’ї, друга – це спроби
привласнення способів історичної оповіді та конструювання пам’яті на основі
кон’юнктурних міркувань з політичним та економічним підґрунтям, аж до затирання
60

Dokumenty i materiały do stosunków polsko-radzieckich, T. II, Warszawa 1961, s. 736–753.
Пор. Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. Bartłomiej Pietrzyk,
Warszawa 2011, s. 12–13.
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основ і моральних суджень. Польський дослідник Томаш Стриєк у контексті
кон’юнктурного

маніпулювання

пам’яттю

аналізує

події

1939-1953

років

у Центрально-Східній Європі, одночасно передбачаючи, що бл. 2030 року повністю
відійдуть останні свідки війни та сталінських репресій. Це спричинить черговий
зворотний момент у вивченні пам’яті та подій того часу. Природно послабить почуття
соціального зв’язку із подіями, учасники яких, на чиюсь думку, не були належно
оцінені (нагороджені або реабілітовані) […]63.
Необхідність переоцінки та продовження досліджень, які з багатьох причин досі
були неможливими, є важливими для побудови стабільного європейського суспільства.
Згідно зі Славоєм Жижком, повернення пам’яті про померлих є невід’ємним елементом
у ситуаціях, коли похоронний ритуал не відбувся або був здійснений неправильно; саме
тому надзвичайно істотним є підтвердження кожної смерті

64

. Неможливість

підтвердити акт смерті знову актуалізує ситуацію смерті. Визнання провин свого
народу не повинно завести у глухий кут. Прикладом може слугувати глобальна
економічна гегемонія – Німеччина, яка, як одна з країн із вкрай складним тоталітарним
минулим, змогла взяти на себе відповідальність і збудувати тривалі цінності
для суспільства – такі, як робота, освіта, економіка, розвиток і підприємництво
у регіональних масштабах, а також розробка європейських стратегій та партнерства
з іншими країнами.
Проект „Поєднання через важку пам’ять”, якого перша ключова польськоукраїнська експедиція на Волинь, а згодом на територію Галичини, як показує досвід,
не став одноразовою подією. Він має незмінні межі, дослідницький ресурс,
він розвивається, продовжується, модифікується, що слугує для поглиблення цілей,
результатів, удосконалення моделі проекту. Освітньо-соціальний експеримент, спершу
приречений на неуспіх, перевершив очікування польських та українських засновників
проекту.

За

останні

два

роки

основні

програмні

принципи

не

змінилися,

але до дослідницької групи долучилися нові партнери, а колишні виконавці
та учасники здобули нові компетенції, що відобразилося на якості зібраної
документації та способах мобільного сприйняття суспільства. Методологічний
інструментарій базується на колективній роботі філологів, соціологів, істориків,
етнографів з обох країн. Наша діяльність виводиться з комплексу багатошарових

63

Tomasz Stryjek, Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa 2014.
Пор. Andrzej Marzec, Drugie życie teorii, czyli myślenie (p)o końcu, w: Od pamięci biodziedzicznej
do postpamięci, pod red. Teresy Szostek, Romy Sendyki, Ryszarda Nycza, Warszawa 2013, s. 155.
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історико-політичних куліс, але свідченням її сили є нестандартність, нестереотипний
підхід. Це стало можливим завдяки зустрічам з людьми із багатьох середовищ –
зокрема, з ветеранами УПА, АК, із середовищем кресов’яків, з університетськими
осередками, а головне – зі звичайними громадянами. Безумовно, ми торкаємося
повсякденного життя, а не політично керованої пам’яті. […]
Особливо виразно це видно сьогодні, коли ми стоїмо перед проблемою пошуку
і підтвердження ідентичності шляхом „відкриття подібностей”65. Йдеться тут, якщо
не про герменевтичний процес, то про людське підтвердження самого себе через
Іншого. […]
Популярність деміфологізації й деконструкції національних та культурних міфів
є актуальною у різних європейських суспільствах. Галицький міф – це особливо
важливий чинник, який конструює ідентичність нерадянської України. Він може бути
привабливим через уписану в нього ідею толерантності та поваги до культур,
мов і релігій, які виводяться з-під знаку Австро-Угорської монархії. Цей міф, однак,
залишиться у літературній топіці – неусвідомлений і не реконструйований повністю, –
якщо українське суспільство буде позбавлене знання й пам’яті про злочини, скоєні
не лише фракціями ОУН-УПА головно на Волині, але також формуваннями
українських націоналістів, які вступали до загонів СС Галичина.
Достатньо

підтверджені

різноманітні

результати

досліджень

говорять

про вибірковість людської пам’яті, яка часто залишає слід у вигляді надзвичайно
трагічних або радісних подій66, і на цих двох опозиціях нерідко будується вигідна
пам’ять суспільств. Залишається поставити запитання: будується ким? для кого? Тому
роль дослідника – це як роль провідника по досліджуваній культурі, а також
посередника, який доступною мовою показує результати своїх досліджень. Він стає
містком між досліджуваною групою (у даному контексті вельми різноманітною)
та громадськістю (не менш розмаїтою – польськими, українськими реципієнтами),
одночасно маючи за мету звернутися до ширшої аудиторії (зокрема, за допомогою
англомовної версії), у якій знання на цю тему практично відсутнє67. Як підкреслює
Моллі Ендрюс, окремі дослідники позірно чужих чи позірно близьких культур
змагаються із подібною проблемою – присвоєння чи інтерпретації неправильних

65

Józef Tischner, Wiara w godzinie przełomu, w: Humanistyka przełomu wieków, pod red. Józefa
Kozieleckiego, Warszawa 1999, s. 35.
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значень, які виникають з власних звичаїв і культурного коду 68 . Різновид жанру
інтерв’ю типу oral history можна розглядати як своєрідний окремий жанр, але також
як cluster of genres, себто жанровий симбіоз. Це зумовлює можливість сприймання
усних історій як художньої креації, що додатково зобов’язує перекладача зберігати
у перекладі риси цих окремих жанрів69.
Матеріали, показники, параметри:
Початкова анкета запитань та маршрут відвіданих населених пунктів – додатки
у частині IV.
Партнерська співпраця – пошук очевидців та домовленість з ними.
Організаційна

співпраця

–

консультації

з

істориками,

регіоналістами,

мешканцями, священиками.
Час реалізації проекту: травень – грудень 2014.
Період здійснених польових виїздів: липень – жовтень 2014.
Кількість відвіданих населених пунктів: 24 в Україні, 6 у Польщі.
Дослідницька група: 7 осіб з Польщі та України.
Основні параметри:
Спосіб діяльності – експедиція, проведення інтерв’ю у мішаних групах,
громадські консультації, популяризація у мережі;
Захист персональних даних – зібрані заяви та письмові згоди на використання
даних дослідниками; не публікуємо повних персональних даних осіб;
Метод дослідження – розмови, записані на аудіо та відео обладнання, розмова
типу біографічного інтерв’ю;
Метод роботи – поглиблений, колективні дослідження, ті ж самі особи
здійснюють транскрипції опрацювань у тісному колі, метод фіксування
інформації (щоденники), анімація мережі, дискусії;
Метод громадських консультацій – презентації у Луцьку, Острозі, Тернополі,
Івано-Франківську (нові контакти);
Відвідані населені пункти (записи) – Чуква, Дрогобич, Іванівка, Кам’янка-Бузька
(Струмилова), Кам’янець, Опака, Почаїв, Підкамінь, Старий Добротвір, Волоща,
Зади; з польського боку: зокрема, Замость, Грубешів, Варшава, Влодава.
68
69

Там само.
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Кількість записаних очевидців з українського боку – 19.
Кількість записаних очевидців з польського боку – 12.
Загальна характеристика респондентів – поляки, українці, два ветерани УПА,
2 ветерани Польського Війська, врятована єврейка, врятовані поляки, українці,
котрі рятували, мешканці сіл і міст, мішані сім’ї.
Супровідні

документи:

Програма

„Усна

історія

Дрогобича”,

програма

„Поєднання і пам’ять. Історія без кордонів” (www.oralhistory.blog.pl).
Провідні теми зібраних розповідей:
• звичаї, довоєнне щоденне життя, зокрема, мішані шлюби, довоєнна освіта;
• допомога українців полякам і євреям під час Другої світової війни;
• героїзм, справедливість, співпраця;
• історії переселенців, операція „Вісла”;
• польська самооборона і 27 Волинська піхотна дивізія АК;
• знищення і спалення церков, переслідування українців у 1938 році;
• особисті стосунки зі Степаном Бандерою;
• партизанське життя, боротьба із совєтами, випадки допомоги радянським
військовополоненим;
• убивства євреїв;
• проблеми ідентичності та віровизнання;
• убивства місцевими українцями євреїв, які переховувалися;
• убивства місцевими українцями молодих подружніх пар (поляк і українка);
• убивства українцями українців, які не хотіли приєднатися до УПА або не хотіли
виконувати наказу вбивати в ім’я ідеології УПА;
• відновлення польського костела;
• повоєнне життя, повсякденність у колгоспі.
Якщо сьогодні подорожувати по селах Західної України, нерідко можна
натрапити на населені пункти, де переважають поляки. Це тепер значною мірою
українізовані мешканці із польським корінням. У сучасних змішаних родинах рідше
дотримуються традицій, виняток становлять сім’ї, тісно пов’язані із польським
костелом. Такі люди мають можливість частіше розмовляти польською мовою, вони
є членами релігійної громади в окремих селах чи містах. Водночас вони живуть,
занурені у повсякденне життя, як українські громадяни. У більшості відвіданих
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сіл добре збережена пам’ять про колишніх польських мешканців. Наші співрозмовники
називали їхню кількість відповідно до кількості будинків або сімей із польським
корінням. Присутня також пам’ять про депортованих і виселених поляків. Можна
дізнатися, які будинки належали полякам.
Постулати, виклики, перспективи:
• поспіх у знаходженні оповідачів через щоразу меншу кількість наочних
свідків;
• необхідність

подолати

змову

мовчання

(„історія,

розказана

пошепки”

у родинних колах або в цілій спільноті);
• постулат важливості проведення досліджень шляхом „білих кур’єрів”70;
• продовження програми із залученням партнерів з Тернополя, подальші
дослідження у польських середовищах;
• необхідність

включення

України

до

моделі

відкритого

суспільства

у сучасному Європейському Союзі;
• необхідність оцифровування – щоби можливості монтажу, нові засоби масової
інформації та сайти соціальних мереж не стали метою, а були корисним
і

передовсім

нейтральним

засобом

поширення

результатів

досліджень

та збереження цінностей і традицій;
• інтеграція відомостей про занедбані або невідомі місця пам’яті (кладовища,
братські могили, невизначені місця, які зберігаються у пам’яті місцевих громад);
• необхідність анімувати та об’єднувати різні організації, схожі ініціативи;
• особиста подяка – надання іншим родинам можливості контактів, інформації
(місця поховання, порятунку);
• доля поляків у сучасній Україні мало відома, вартими уваги є їхні проблеми
з визначенням батьківщини;
• у змішаних дослідницьких колективах окремі оцінки можуть не висловлюватися
безпосередньо або замовчуватися, щоби не образити поляків, котрі приїхали
до українців поговорити, і, відповідно, українців, котрі приїхали до поляків.
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Шлях і середовище молодих відважних провідників описав у своїх книжках дрогобичанин, який після
війни емігрував до Великобританії. Див.: Marek Celt (Tadeusz Chciuk), Biali kurierzy, Warszawa 1992.
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Висновки, обмеження:
•

недовіра до актуальних подій може зростати залежно від політичної ситуації
між Україною та Росією, водночас із більшою відкритістю до поляків;

•

з тих же причин існує спокуса або спроба пояснити, пробачити в ім’я
християнських цінностей;

•

складність комплексного дослідження проблем національної ідентичності,
культурної приналежності;

•

нав’язаний критерій ідентичності – мовні питання – необґрунтований страх
говорити польською мовою або, навпаки, – українською;

•

поширеність у публічному дискурсі порахунків за кількістю жертв;

•

відсутність визначених формулювань і назв, найбільш поширені: „бандерівці”,
„наші”,

„тутешні”,

„нетутешні”,

„поляки”

(співрозмовники

рідко

використовували назву УПА й ніколи ОУН чи інших організацій);
•

спроби ототожнення пост-пам’яті батьків зі своєю власною пам’яттю,
неможливість реконструювати факти чи порівняти їх через смерть чергових
очевидців;

•

підвищена готовність розповідати про конкретних злочинців, які живуть
у тій чи іншій спільноті, після їхньої смерті, делікатність стосовно їхніх
нащадків;

•

перенесення спостережень іншої культури на роздуми про власну історію;

•

зростання рівня свідомості, знання про історичні події;

•

додаткові спостереження: бідність, убогість, збережені ритм і епос праці,
гостинність, рідкісні випадки небажання розповідати, зростання еміграції
з метою заробітків та пошуку кращих стандартів життя на Захід, у тому числі
до Польщі, Чехії, Італії, Німеччини, відхід від пошуку культурних відмінностей
задля суспільної інтеграції, готовність до пошуку спільного історичного досвіду
(посилання на Пілсудського, Армію Крайову);

•

конфлікт не було розв’язано або формально вирішено, як у Павлокомі
чи в Острівках, порахунок у локальних громадах здійснено на основі
суспільного договору.
[…] Однак варто брати до уваги ширшу перспективу популяризації зібраних

розмов, враховуючи змінні етико-аксіологічні визначники.
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Цікавими є праці, в яких показано відсоток респондентів у період 80-х років
і на початку ХХІ століття, котрі демонструють почуття гордості за видатних осіб
з минулого. В епоху трансформації не змінилися причини пишатися досягненнями
у галузі науки і культури, як і видатними людьми, натомість критерії оцінювання
та інтерпретаційні зміни виявилися у різних параметрах: ставлення до мужності,
жертовності й героїзму – у 2003 році їм надавали значно меншого значення,
ніж наприкінці 1987 року, натомість більшого значення набули особистий авторитет
і харизма71.
Раціоналізація, марґіналізація і замовчування провин, пошук детермінант
трагічних обставин виступають з обох боків72.
Що саме вдалося детально побачити крізь призму розмов із нашими
очевидцями, то це інший тип емоційного напруження, інший у значенні чужий
для наступного покоління, але схожий у різних співрозмовників (тривога, страх,
скорбота). У цьогорічній експедиції цілком нове світло було пролите нашими
очевидцями на справи, пов’язані із взаємним видаванням українців через власні
порахунки, бажання заволодіти майном, тобто бажання збагатитися, реституцію
колишніх приватних інтересів. А також інші питання:
• неорганізований

характер

груп

українських

сусідів

у

підпалах

й убивствах поляків з близьких, але не своїх сіл;
• необхідність раціоналізації того, що сталося, компромісу задля налагодження
життя після війни;
• спроба особистої інтерпретації на моральному та етичному ґрунті сучасної
агресії Росії проти України;
• характерна принаймні двомовність людей, що народилися до війни, під час
війни, або тих, котрі не проживали у своєму місці народження. […]
Контекст громадянської освіти
У такого типу інтердисциплінарних проектах, які водночас анімують суспільне
та культурне життя місцевих громад, можна також зауважити розвиток суспільних
компетенцій та підвищення різних умінь. У документі Європейського Союзу
71

Piotr T. Kwiatkowski, Czy lata III Rzeczpospolitej były „czasem pamięci”, w: Pamięć zbiorowa jako czynnik
integracji i źródło konfliktów, pod red. Andrzeja Szpocińskiego, Warszawa 2009, s. 125–167. Пор.
дослідження, проведені Центром дослідження громадської думки.
72
Пор. Lech M. Nijakowski, Kiedy krwawa plama staje się białą. Polityka pamięci związana z masakrami
w XX wieku, w: Pamięć zbiorowa…, s. 179–180.
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(Брюссель, 2005) названо вісім ключових компетенцій, які значно удосконалюються
безпосередніми та опосередкованими учасниками пропонованого проекту не лише
у науковій сфері, але й у ширшій сфері пізнавальних та популяризаторських
можливостей. До них відносяться насамперед: спілкування рідною мовою; порозуміння
іноземними мовами; наукове мислення; компетенція у послуговуванні інформаційними
техніками; вміння самостійного навчання; міжособистісні, суспільні, міжкультурні,
громадянські компетенції та творча експресія73.
Необхідно додати, що модель такої діяльності виходить за рамки попередніх
практик, але поступово впливає на розуміння аналогічних ініціатив у щоразу ширших
колах. Комплексні дослідження у сфері шкільництва та широкої громадянської освіти,
що проводилися у 90-х роках у Сполучених Штатах Америки, передбачили майбутнє
за освітою, скерованою на подолання застиглої ієрархічної моделі на користь
учасника74. Проект „Поєднання через важку пам’ять” належить до виду діяльності,
скерованої на роботу зі спільнотою. Він працює над виходом з ексклюзивних
до інклюзивних спільнот, де ці останні приймають відкриту позицію і готові прийняти
концепції та зміни різних людей щодо підходів до освіти75.
Додаток № 1. Очевидці – вибрані розповіді [вибірка]
1 А. Розповідь Терези С., народилася (1937) і проживає у Дрогобичі
Мій дідусь по лінії батька […] працював тут на сільзаводі, був майстром, це була
солеварня, правильно називалася Саліна. Бабуся ніколи не працювала, чоловік
працював, мені здається, що їх було п’ятеро, а ще мали покоївку для допомоги.
Що ж до моєї матері, то моя мама походила з [місцевих] Млинок. […] Дід був поляком
з Бєльсько-Бялої, вони приїжджали працювати на інший промисловий завод.
Змішані польсько-українські родини, звичаї, депортації
Нас учили бути приязними, ми не мали жодних клопотів. Насправді, половина
дітей були поляками, йдеться про синів, дівчата були українками, хрещеними в церкві.
Ми відзначали польські свята, їздили до бабусі, а також українські свята. Ну, сестра
батька пізніше також вийшла заміж за поляка, а згодом вони виїхали до Польщі. Тому
73

Пор. Andrzej Janowski, Raporty referencyjne, 3.11.2009,
http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/dokumenty/Artykul_prof.Andrzeja_Janowskiego_Raporty_referencyj
ne_Irlandii_i_Malty.pdf
74
Andrzej Janowski, Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia – polskie potrzeby, Warszawa 2000,
s. 36. Див.: модель вісі – Там само, s. 52.
75
Там само.
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вони зараз в Ґожові, але вони вже померли, там є їхні діти. А згодом, у 40-х роках, коли
Сталін

організував

депортацію,

тоді

їм

сказали,

щоби

вони

записувалися,

і так, добровільно-примусово, вивезли їх назад до Польщі.
Відзнака Праведник серед народів світу за допомогу євреям
Бабуся, хоча й тут народилася, а дід був поляком. Він навіть був визнаний
тим, про це навіть написано у тій книзі з Ізраїлі, як вони називаються, ті, хто рятував
євреїв – святі люди, там власне записане його ім’я.
Виявилося, що вони там на Млинках переховували євреїв. Я, коли приїхала,
дивлюся, а в сіні дитина лежить. Я подумала, що то за дитина може бути. „Бабусю, –
кажу, – що то за дитинча?” – „А, то діти гралися, ховалися на горищі”. Потім вони
виїхали, бабуся виїхала, вони оселилися в селі, у Томашові Болеславського повіту.
Я їздила туди, але тепер не пам’ятаю, це біля Лєґніци, де радянські війська. Після
смерті дідуся бабуся повернулася сюди, але поки дочекалася громадянства,
то вже померла. Хоча ми й були з такої мішаної родини, ми ніколи не мали проблем,
ніхто нікого не принижував.
Різні позиції людей під час окупації
Я, наприклад, дуже схожа на єврейку. Тоді людей вираховували й забирали.
Як тепер пам’ятаю, я йшла до лікарні по вулиці… тепер називається Тарнавського…
і до мене йдуть гестапівці. Вони до мене кажуть: „Єврейко, чому не маєш на руці
нашивки?”. Євреї і єврейські діти повинні були носити такі нашивки. І вони запитали
мене, чому я без нашивки. А вона (моя подруга) каже: „Та ні, то донька мого брата.
Я можу вам показати метрику, йдемо – це українка”, бо я була схожа на єврейку,
і тепер схожа. Євреї вважали мене своєю. Коли я навчалася в інституті у Києві, то євреї
запрошували мене на свою нараду (сміється). Був такий Шраєр – єврей, який продавав
м’ясо, то він завжди давав мені найкраще м’ясо, думав, що я своя. Але поміж людьми
не було (конфліктів), жили у згоді.
Запис: Ганна Заремба, Оксана Годованська, 13.Х.2014, Дрогобич.
Транскрипція: Ганна Заремба, перекл. і опрац. Сергій Мирошниченко, Галина
Шпортько, Александра Зіньчук.
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1 C. Розмова з Оленою Т., народилася (1957) і проживає у Кам’янці-Бузькій
(Струмиловій)
Чи Ваші дідусь і бабуся допомагали полоненим?
Так, так. Переховували, давали їм їсти. І мій дід, і бабуся Рузя. Нормальні,
спокійні були люди, добрі. […] Кожен має батька й матір. Війна безглузда… абсолютно
непотрібна. […] Моя бабуся Рузя Федзінська і дідусь Теодор Костюк.
А де вони жили? Як їм допомагали?
На збіжжі у стодолі тримали, з їжею, і не один раз то було. Я навіть не можу
сказати, скільки разів, бо якось це навіть не збереглося в голові [з розповідей батьків,
бабусі й дідуся]. Моя бабуся розповідала, що коли вони приходили, то завжди сала
їм дала, і хліба, і яйця варила. Переховувала стільки, скільки було потрібно. Так воно
було… Розповідала, що часом треба було їм щось висушити, бо вони змерзлі були,
промоклі. Вона [бабуся] казала, що не було що дати з одягу, бо то…
А хто тоді мав. Самі бідні всі були.
Так, так. Була корова, було поросятко, кури, гуси… Ми ніколи не були голодні.
Ніколи. Я маю 57 років. Слава Богу, даємо собі раду. […] Бабуся розповідала
про такого сусіда Б. [недавно помер у Кам’янці]. Він був у бандерах. Бабуся сама
бачила, як він [убив] її двох подруг, вирізав їм груди. Бабуся казала: „Ми були
в кукурудзі, за кукурудзою таке поле і ліс. Він тягнув їх обох. Ні кричати, ні підвестися.
Я стояла, мов остовпіла. Дивлюся, ЧАХ!, і немає грудей. І я відвернулася, сіла
там, у тій кукурудзі”. Я впізнала, що то був Б. Він так знущався над тими дівчатами.
Молоді дівчата… […] Бабуся Катерина казала: „Рузю, не хвилюйся. Тебе ніхто не буде
чіпати. До вас ніхто не прийде”…
[…] Коли не було костелів, церков, були закриті, то шукали священика, щоби
якось упорядкувати собі життя. Тепер будують церкви, будують костели, і мало ходять
до костела. На початку був такий „бум”. Ходили всі: і молоді, і старші. Але з часом
повіддалялися. Я би побажала так: якщо є єдність у вірі, якщо людина практикуюча,
то не буде такого, як у нас в Україні. Бажаю цього кожній національності. Я сама іноді
ловлю себе на думці, що не маю батьківщини… Бажаю, щоби кожен мав свою
батьківщину, ту батьківщину, яка лежить в його серці, яку буде любити.
Запис: Кшиштоф Бонк, Александра Зіньчук, 16.X.2014, Кам’янка-Бузька.
Транскрипція і опрац. Андрій Галаідін, Александра Зіньчук.
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соціолог, Відділ соціальної антропології
Інституту народознавства НАН України

Особливості конструювання соціальної реальності: порівняння
на тлі спогадів про події Другої світової війни та сучасних воєнних
дій в Україні
Ключові слова: соціальна реальність, пам’ять, досвід, Друга світова війна, війна
на Сході України.
Факторами звернення до теми конструювання соціальної реальності, зокрема
під час воєнних дій, стали, з одного боку, професійна діяльність, а точніше – участь
у проекті „Поєднання через важку пам’ять. Східна Галичина” та проведення у рамках
цього проекту польового дослідження у Східній Галичині у листопаді 2013 року
та жовтні 2014 року. Основними цілями проекту є з’ясування особливостей
міжетнічних відносин у міжвоєнний період у Східній Галичині та трансформації
взаємодій, комунікацій та життя у воєнний час. З іншого боку, реалії подій останнього
часу, що відбуваються в Україні, публічні й приватні дискурси, із якими я стикаюся,
стали іншим індикатором дослідження.
Власне, ці два чинники й вплинули на мету цієї статті, яка полягає у визначенні
особливостей конструювання соціальної реальності у воєнний час.
Витоки теорії конструювання соціальної реальності беруть свій початок
у феноменології. Зокрема, Альфред Шюц під соціальною реальністю розумів „тотальну
суму об’єктів і подій в соціокультурному світі в тому вигляді, як вони сприймаються
в досвіді буденної свідомості людей, які живуть повсякденним життям серед інших
людей, пов’язаних із ними різноманітними відносинами та взаємодіями”76.
Іншими послідовниками теорії є Пітер Бергер та Томас Лукман, які вважають,
що реальність потрібно вивчати через повсякдення, конструювання якого відбувається
через об’єктивізацію життя у речах та символах

77

. Проте потрібно зважати

на те, що „реальність” у конкретних індивідів, спільнот є різною. Тому на основі
дослідження соціального життя науковці зможуть вивчити суспільство як об’єктивну
76

Шюц А. Формирование понятия и теории в социальних науках // А. Шюц. Избранное:
Мир, светящийся смыслом. – М., 2004. – 1056 с.
77
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания
/ Пер. с англ. Е. Руткевич; Моск. филос. фонд. – М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. – 323 с.
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та суб’єктивну реальність.
Суб’єктивна реальність формується через соціалізацію та ідентифікацію.
Об’єктивна реальність – завдяки інституалізації та легітимізації соціальних відносин78.
Пітер Бергер та Томас Лукман стверджують, що соціальна реальність повинна
досліджуватися

„обличчям

до

обличчя”,

що

виключатиме

опосередкованість

у комунікації. А саме життя проходить „тут і зараз”. Фактично, ці два принципи мають
застосовуватися при вивченні соціальної реальності.
Отож, досліджуючи воєнний час, зокрема події Другої світової війни,
виокремлюю конкретні спогади респондентів проекту, які стосуються перших днів
війни:
„Ми спали і я підійшла, то була неділя, підійшла до вікна, 17-го вересня, а війна вибухла першого. Ну,
але

то

було

як

якось

для

нас

несподівано.

Сказати

Вам,

як

то

було?

Я

прийшла

на роботу першого вересня. Я працювала, то був такий охорона протилетунська; летять літаки,
а сонце світить – гарний день, а ми всі повставали і дивимося [сміється]. Раптом – бух, а один літак
летить

і

пускає

такий

димок,

а

за

літаки

–

і

бомби

кидають.

А

ми,

знаєте,

то був Люфтшютц – протилетунська оборона. А всі дивилися, ніхто не подумав, шо то дає таку шкоду”.

Наступні спогади вже стосуються перших тижнів війни:
„Війна дуже скоро розгорнулася, вже на третій день німці були тут”.
„Було так, шо я як бачив, ну то страшне було, Ви навіть собі уявити не можете”.

Як бачимо, перші спогади про війну не огорнуті хвилюванням чи відчуттям
небезпеки, страху. Лише пережиття перших воєнних дій починає формувати
в очевидців розуміння й почуття, усвідомлення поточних подій.
Власне, тут я стикнулася із двома явищами, котрі чітко простежуються у процесі
аналізу й осмислення отриманої інформації. Перше – це досвід, на основі якого
й формується соціальна реальність, що й підтверджує думку про важливість вивчення
її „тут і зараз”. Проте, соціальна реальність, окрім плинності, характеризується
й послідовністю. Про що тут йдеться: коли я говорю про досвід респондентів
у вивченні особливостей конструювання соціальної реальності, то маю на увазі
розумове осмислення подій, явищ тощо. Тобто, можна говорити про суб’єктивне
78
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походження об’єктивного значення. І це нам методологічно підтверджує теорія
конструювання соціальної реальності, де „суб’єктивне” є первинним, а „об’єктивне” –
похідним:
„Було УПА, а ти зв’язана, а ти і так і так, а ти все знаєш, а де була і що робила,
що носила і тебе мучать, і тебе б’ють, і товчуть, і ногами”.
„То були такі страхи. В бандерівці пішли самі молоді хлопці. А потім, як зачалося, Боже,
все по Сибірах. А дівчатам був приказ там винести їсти, там те і що мала робити. А потім хтось такий
знайшовся, що підказав-видав, і все”.
„Бо

то

так,

викликали

там

НКВД

перед

фізматом

на

Стрийській,

то

як

викликали,

криївки,

покидали

то не знав, чи вже звідти вернешся”.
„То

мій

чоловік

розказував,

шо

постріляли

там

хлопців

з

під сільраду і поскликали, шоб дивилися, шо то буде. Бо вони сі дивують, чого наші люди
не люблять їх, а вони не мають за шо їх любити, бо вони фактично сі знущалися над нашими, тортури
над нашими”.
„Фактично, тут кожна наша сім’я на Заході зазнала того всього добра, як нас нищили, мордували, на
Сибір вивозили”.

На основі наведених наративів можна простежити, що первинний особистий
чи сімейний досвід (перебування в армії, участь в УПА, вивезення в Сибір,
переслідування тощо) через процес усвідомлення конструює соціальну реальність,
де первинною є суб’єктивна реальність. Доказом цього може слугувати ще й той факт,
що, починаючи від 1944 року по 1991 рік, територія Східної Галичини знаходилася
в складі СРСР, й офіційні, інституціолізовані й легітимізовані наративи відкрито
засуджували діяльність УПА, вивезення в Сибір обґрунтовували іншими причинами
тощо.

Попри

все,

у

момент

проведення

опитування

у

Східній

Галичині

(2013 – 2014 роки) об’єктивна реальність „не відчувалася”.
Тому наступним явищем, окрім досвіду, є інше, пов’язане із ним явище,
– пам’ять. Американський історик Домінік Лакапра пропонує розрізняти первинну
і вторинну пам’ять. „Вторинна пам’ять” – це наслідок критичного аналізу первинної
пам’яті, що містить автентичні спогади про власний досвід, або іншим „транслятором”
(дослідником,

журналістом,

родичем

та

ін.)

здійснює

вплив

на

інших

– тих, хто не отримав цього досвіду, передаючи їм пам’ять (текстами, наративами
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тощо). Саме у такий спосіб відбувається процес передавання спогадів, що засвоюються
реципієнтами (слухачами, читачами і, як можна припускати, тими самими „носіями
первинної пам’яті”79) й набуває форми вторинної пам’яті. Отже, індивідуальний досвід
та спогади трансформуються у колективну пам’ять, носіями якої стають не тільки
безпосередні свідки чи учасники подій80.
Фактично, ми не можемо провести чітку межу між конструюванням
суб’єктивної й об’єктивної реальності. Більше того, згідно з вищенаведеними тезами,
так звана „об’єктивність” часто носить суб’єктивне підґрунтя (або ж навіть „сплав”
суб’єктивних реальностей).
Можемо припустити (вважаючи, що дослідження проводилося у ретроспективі),
відповідно до наведених фрагментів оповідей, що під час подій Другої світової війни
суб’єктивна реальність респондентів конструюється навколо ідентифікації (українець,
жертва, борець тощо), відчуттів (невідомість, зацікавлення, хвилювання, страх), досвіду
– переживання події „тут і тепер”.
Тому ця первинна пам’ять, включно із наступним досвідом життя у радянський
час

й

усвідомленим

зіставленням

подій

та

реалій,

які

були

пережиті,

та офіційним трактуванням цих подій владою, вплинули на особливості конструювання
соціальної реальності у цих респондентів в умовах воєнних дій на Сході України
у теперішній час.
Для підтвердження наведу кілька цитат:
„Путін б’є наших дітей, а ви за неї встаєте. За всі часи наші люди продавалися”.
„А хто українців любив. Підозрівали, кожна нація любить своє. Добре, що росіяни не полюбили
нас і дальше не люблять. І хоче нас зовсім занапастити”.
„Щоб ніхто не гинув, щоб нічия кров не лилась. Ще ми з тої біди не вийдемо. Я не можу перенести.
Ще раз таке переживати – жах!”.

На мою думку, у респондентів проекту конструювання соціальної реальності
79

Саме під час експедиції у жовтні 2013 року та листопаді 2014 року дослідницька група зіткнулася
із кількома респондентами, котрі, окрім власних первинних спогадів, користувалися й іншими
джерелами: розвідками дослідників-краєзнавців, істориків, чи навіть власними публікаціями.
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Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів
про Голодомор // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод, джерело: Зб. наук. Праць
/ За ред. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. – Харків: Східний інститут українознавства ім. Ковальських,
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у теперішній час формується завдяки націленостям (через когнітивний, емоційний
та конативний рівні), на які впливає пам’ять та пережитий досвід під час Другої
світової війни. Отримані знання, емоції, відчуття формують усвідомлення щодо
протікання й наслідків воєнних дій на Сході України, незважаючи на те, що ці люди
не є безпосередніми учасниками цих подій і ці події не відбуваються поруч із ними.
Отож варто припустити, що суб’єктивна реальність, що є динамічною
й плинною, все ж формує базову структуру конструювання соціальної реальності
у часі та просторі.
Підсумовуючи, хочу ще раз виокремити провідні особливості конструювання
соціальної реальності (у воєнний час):
•

суб’єктивна реальність є базовою структурою конструювання соціальної
реальності;

•

досвід, пам’ять та похідні від них націленості є тими елементами, які формують
суб’єктивну реальність;

•

пережиття і пам’ять щодо подій Другої світової війни, знання, оцінка й певне
бачення

тодішньої

ситуації

формують

усвідомлення

щодо

протікання

й наслідків воєнних дій, що відбуваються на Сході України, незважаючи
на те, що респонденти не є учасниками цих подій і ці події відбуваються навіть
не у їхньому повсякденному „фізичному” досвіді;
•

первинна роль суб’єктивної реальності при конструюванні соціальної реальності
в черговий раз має поставити перед дослідником питання про суб’єктивний
фактор оповідача історії.
На завершення хочу процитувати респондентку, яка, незважаючи на складний

пережитий досвід, все ж конструює специфіку суб’єктивної реальності на позитивному
емоційному рівні:
„Я б побажала, щоб кожен відчував сам себе. Щоб він знав, що він українець,
що він поляк. Най навіть той росіянин. Щоб між ними не було протистояння. Чого?
Ми ж люди! Ми живі люди! Чому кров може литися чи поляка, чи українця, чи навіть
росіянина? […] Хочеться жити! Мені 91 рік, але я хочу жити! Життя таке прекрасне,
як сонечко рано загріє, так любо, зелень. Жити хочеться!”.
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Спільні сенси усних історій
Оповідям про власне життя були присвячені розгорнуті напіввідкриті
(напівструктуровані) наративні інтервʼю, які я з колегами записувала у жовтні
2014 року у рамках польсько-українського проекту „Pojednanie przez trudną pamięć”
(„Поєднання

через

тяжку

пам’ять”).

Записані

інтерв’ю

частково

носили

автобіографічний характер, а частково тематичний, оскільки, з одного боку,
передбачалося викладення історії власного життя з описом та інтерпретацією значущих
для людини ситуацій і подій, в яких вона брала безпосередню участь, а з іншого, –
рамки самого дослідницького проекту спонукали наших оповідачів/оповідачок основну
увагу акцентувати якраз на міжетнічному співжитті в українській Галичині.
У даній статті, здійснюючи короткий виклад результатів усноісторичного
дослідження, я дотримуюся збалансованого поєднання невеличкої теоретичної
та практичної частин. Мені це здається корисним, оскільки дає можливість читачеві
чітко зрозуміти, в межах якого теоретичного поля я здійснюю усноісторичний аналіз
і якої теоретичної парадигми дотримуюся у розумінні усної оповіді.
Я дотримуюся розуміння процесу розповідання усної історії як діяльності,
спрямованої на одночасне формування змісту одразу на двох рівнях, а саме: на рівні
динамічної взаємодії між суб’єктом, який пригадує, і подією, яка описується (тобто
між оповідачем і його життєвим досвідом), та між тим самим суб’єктом і подією його
оповіді (включно із відповідальністю перед аудиторією за вміння спілкуватися,
наративну компетенцію, тощо). Ці рівні не є фіксовано-сталими, а змінними
й рухомими, адже в міру того, як змінюється те середовище, в умовах якого триває
оповідь про події, як змінюється аудиторія, для якої звучить оповідь, як змінюється
особисте розуміння самих себе, – змінюється й сама оповідь.
Продовжуючи цю думку, зверну увагу, що слідом за більшістю сучасних
дослідників, котрі працюють у річищі усної історії, розглядаю інтерв’ю як певну
конструкцію, що в жодному разі не є ані ідентичним з минулим відображенням
чи „зліпком” події минулого, ані нічим не затьмареною згадкою, яка довгий
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час зберігалася в голові індивіда у своїй первозданній чистоті та яку під час інтерв’ю
дістали звідти на потребу запитувача.
Щодо сутності та пояснювального потенціалу усних спогадів, підтримую думку
цілого ряду вчених, що спогади про події і переживання, про які розповідають
в інтерв’ю, не відтворюють ті самі події і переживання, які відбувалися і переживалися
в історичному минулому. Слід розуміти, що розповіді свідків є конструкціями,
які орієнтуються на адресата і в яких біографічний досвід щоразу – залежно
від соціальної та емоційної значущості, наративних і нормативних вимог, пізніше
здобутого знання тощо – конфігурується і презентується в інший спосіб. Сама
біографічна оповідь зумовлюється, скоріше, нормативними вимогами і культурними
критеріями гарної, цікавої історії, з одного боку, та умовами її презентації – з іншого,
ніж справжнім пережитим життям.
Процес конструювання усної історії є дуже складним процесом, у якому, поряд
із досить великим спектром зумовленостей, безпосередньо актуалізованих „ситуацією
інтервʼю”, оповідач/оповідачка буде звертатися і до даних із власного біографічного
минулого

в

їхній

„прив’язці”

до

реальних

подій

історичного

минулого,

і до тих культурних рамок та нормативних „взірців” пригадування, що упродовж життя
кожної людини пропонувало і продовжує пропонувати суспільство. Усвідомлення такої
комплементарної

сутності

приватної

історії,

створюваної

у

процесі

інтервʼю,

запобігатиме певним крайнощам у її розгляді. Найчастіше цими крайнощами є розуміння
усних історій виключно як джерела фактів (коли, захопившись пошуком „історичної
правди”, дослідники нехтують багатющою палітрою субʼєктивності розказаних історій
та з гіркотою нарікають на її наявність). Чи, навпаки, джерела вивчення „не того, як щось
насправді відбувалося, а як це щось з погляду сьогодення сприймається як подія
минулого” – призводить до заперечення можливості вивчення історичного минулого
за допомогою усних свідчень.
Така змістоутворювальна двошаровість усної історії (відтворення події
минулого в соціокультурних умовах сучасності), своєю чергою, спричиняє два основні
підходи до її аналізу, про які вже доволі давно пишуть різні дослідники
– реконструктивний та наративний. Узагальнюючи, зазначу, що реконструктивний
метод здебільшого має справу з певною інформацією, відомостями, фактами
з історичного минулого, натомість наративний метод (точніше комплекс методів)
застосовується для дослідження оповіді як результату втілення певних задумів,
інтенцій та зусиль автора/авторки щодо відтворення і презентування історії свого
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життя, яка, окрім певної інформації про минулі події, містить невичерпне розмаїття
почуттів, оцінок, інтерпретацій та самопрезентацій оповідача/оповідачки – живої
людини з власним досвідом, уподобаннями, надіями, здійсненими чи нездійсненими
планами, мріями та, головне, власним поглядом на все, що трапилося чи не трапилося
у її житті.
У запропонованій розвідці зібраних усних історій мешканців Галичини
я виходжу з того, що увесь масив цих історій можна аналізувати з кількох перспектив.
Я ж ставлю перед собою завдання вивчення досвіду спільного проживання на одній
території (східній українській Галичині) декількох народів у міжвоєнний період.
Цей досвід спільного проживання у конкретний історичний період та після його
завершення підлягає особистісному трактуванню й переглядові аж до сьогоднішнього
дня. Цілком новий погляд на це явище, сформований з такої перспективи,
дає нам розвиток змістів інтервʼю та інтерпретацію символів, метафор і значень,
які в ньому містяться. Тут найбільше значення для мене як для дослідниці
має субʼєктивність викладу оповідачем/оповідачкою особливостей власного досвіду;
спроби інтерпретації і пояснення подій, що минули, які, напевне, мало додають
до „обʼєктивної” інформації про ці події, але створюють уявлення про їхню
психологічну цінність для безпосередніх учасників/учасниць, стають джерелами
вивчення механізмів формування колективної та індивідуальної памʼяті і способів
їх актуалізації. У цьому контексті вагомого значення набуває хрестоматійне
для сучасного усного історика твердження: „Те, у що вірять інформанти, тією ж мірою
становить історичний факт (факт того, що люди в це вірять), що й реальна подія”. Тому
під час аналізу усноісторичного свідчення, поряд із перевіркою фактичної
достовірності, важливу роль відіграє дослідження саме невідповідності, відхилення
оповіді від реального історичного факту, що, своєю чергою, уможливлює вивчення
так званої „наративної правди”, яку зумовлює відбір тем і сюжетів оповіді, організовує
їх міст, забезпечує невербальний акомпанемент усної історії й тим самим пропонує
дослідникові додаткові можливості для розуміння досвіду та його значення у житті
людини.
Я аналізуватиму спільні сенси й основні тематичні домінанти у інтервʼю,
враховуючи переваги й особливості пояснень та інтерпретацій, що їх пропонує кожен
оповідач/оповідачка. Цей аналіз ґрунтується на методі виокремлення наративних
сегментів,

заснованому

на

ідеї

логічної

завершеності

та

відокремленості

висловлювання як одиниці мовного спілкування, та на методі конденсації змісту, який
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передбачає відповідь на питання щодо спільних тем, які характеризують даний масив
проблемних інтервʼю.
За результатами цього аналізу я дійшла висновку, що основну семантичну
обʼєднувальну функцію для наших усних історій виконує певний перелік усталених
штампів та словосполучень, навколо яких вибудовувалися тематичні одиниці інтервʼю
– це підтвердження факту спільного проживання у селах Галичини поляків, українців,
євреїв, ромів; незмінне толерантне ставлення до інших народів і прагнення
марґіналізувати міжнаціональні розбіжності (витісненням їх у „сіру зону” непевного,
неясного, незрозумілого часу), протистояння, відомі нам з історії міжвоєнного періоду
та Другої світової війни.
Спільна риса проаналізованих усних історій проявилася також у тому,
що досвід спільного проживання сприймали та пригадували як складову частину
здійсненого насильства над волею людей різних національностей. Згадки про спільне
життя, побут стояли в одному ряду зі спогадами про насильницьке розлучення з батьками,
родичами і друзями, про примусову депортацію, фізичне винищення, про голод і пошук
засобів для існування, про потрапляння у незвичні побутові, соціальні й економічні умови
та про неоднаковий, різний опір.
Отже, підтвердження факту спільного проживання у селах східної Галичини
поляків, українців, євреїв, ромів та незмінне толерантне співіснування є однією
з головних смислових одиниць у розповідях про повсякденне життя:
„[Поляки] були, жили по розкиданих місцях. Мали свій костел тут, як костел називався,
я не знаю. Перед самою війною костел і збудували […] Ми шанували [свята] польські, і поляки шанували
наші [українські]. Може не так релігійно аж-аж. Але, наприклад, мій тато працював ковалем.
Був Святий вечір чи польське Різдво – тато мій вже не пішов на працю. І ми мали право святкувати свої
українські

свята

[…]

Єврей

не

пішов

на

християнське

свято.

Вони

не мали ніякого відношення до того. Але були і порядні люди – євреї, можна було з ними
і спілкуватися. Наприклад, моя мама дуже гарно шила, […] мама була спец по шиттю сорочок. До мами
приносили,

мама

шила,

і

євреї

собі

шили

в

неї.

Він

вбирався

і

в

краватки,

були

ще там подвійні комірці такі накрохмалені. У нас не було таких стосунків, якихось перипетій.
Наприклад, з нами як поляки, так і євреї жили дружно. А чого було воювати, різні люди
є, але вони люди. Повинні себе розуміти […]”81.

„[…] вони [цигани] місцеві. Вони хати мали. Поля не мали, літом виїжджали, чи то щось накрали чи
напросили, а взимі йшли у своє село. А їм бульби кожен дав, щоб мали що їсти. Було десь поза
81

Записано в селі Опака Дрогобицького району Львівської області 14.10.2014 р.
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20-х їх душ. Чотири хати їхніх було […]”82.

У тих частинах усних розповідей, що торкаються трагічних подій депортацій,
убивств поляків і українців, винищення євреїв і ромів у роки Другої світової війни,
присутні моменти людського жалю, співчуття і співпереживання у час недолі:
„[…] я в Самборі була, дитиною зі сусідкою. Сусідка каже: ‘Ходи, дитинко, подивишся,
шо німці роблять з тими жидами, але я їх не желую’ – ‘А чо не жалуєте? Там такі діти гарні.
Чо їх не жалуєте?’. І ми пішли. Нас багато зі села пішло. Їх там через міст гнали, такі бідні,
у ліс […]”83.

Окреме місце в записаних усних історіях посідають описи із витісненням
міжнаціональних розбіжностей, або рефлексії чи тлумачення причин цих трагічних
подій у мовних конструкціях типу „не роз’ятрювання старих ран”:
„[…] нераз було добре, одні з другими ходили, женилися. Українці ходили до костелу, поляки ходили до
церкви

–

не

було

різниці.

Потім

вже

під

кінець

війни

почалася

якась

така

різниця,

не знаю чи можу про це говорити […] Було УПА, були вбивства, знищення родин. На цвинтарі є могила
тих людей, що загинули, було так – потім люди виїхали, а вже зараз працюємо разом, живемо разом,
можу сказати, що всі родини є вимішані: моє дочка одна є в Польщі, а одна вийшла заміж на українця.
Якось

живеться,

не

можу

говорити,

що

щось

таке

було

зле […] Такий був глупий час. З мої родини нікого не замордували, люди ся пильнували
[…] Там в кінці села жили українці, а тут поляки. Був спокій, було добре, тільки той один окрес того
глупого

часу,

що

так

сталося

[…]

Мордували

поляків,

говорячи

що

має

бути

Україна

84

без поляків, але є Україна, і поляки собіє” .

Підсумовуючи мій невеликий розгляд усних історій про досвід спільного
проживання різних народів у міжвоєнний і воєнний період у східній Галичині,
наголошую на тому, що результати цього коротенького аналізу далеко не вичерпують
усього розмаїття відповідей, які можна отримати, опрацьовуючи ці джерела.
Теоретична складова у цій розвідці посідає для мене важливе місце, оскільки, попри
інші

важливі

аспекти,

демонструє

відмінність

від

ілюстративного

підходу

до використання усних історій як „декору” власних уподобань науковця, пов’язаного
із довільним висмикуванням цитат.
82
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4. Шаповал Ю. Гітлер, Сталін і Україна: безжальні стратегії.
– [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу (09.05.2013):
http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/05/9/123358/
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Петро ЧОРНІЙ
кандидат історичних наук,
науковий співробітник Відділу соціальної антропології
Інституту народознавства НАН України

Міжетнічні шлюби в Галичині у міжвоєнний період
Міжетнічні шлюби, як соціокультурне явище, здебільшого завжди притаманні
територіям, на яких мешкають різні етнічні групи. Найчастіше вони укладаються
між етнофорами, які є членами різних етнічних спільнот, що близькі за релігійним
світоглядом, лінгвістичними та культурно-побутовими особливостями.
У міжвоєнній Галичині найбільша кількість таких шлюбів укладалася
між українцями і поляками, особливо в містах, що зумовлювалося їхньою тогочасною
етнодемографічною структурою, та на етнічному пограниччі обох етносів. Етнічне
змішування цих спільнот відбувалося упродовж багатьох століть. Польська шляхта
в Галичині почасти мала українське походження, а значна частина польських
переселенців змішувалася з українським населенням. Навіть за часів загострення
національних суперечностей мішані шлюби залишалися поширеними, про що свідчить
тодішня приказка, за якою „польсько-українська границя пролягала через шлюбне
ліжко”85.
Етнографічний матеріал, зібраний автором на теренах Галичини, дозволяє
скласти уявлення про шлюбні стосунки у тогочасному галицькому суспільстві. Отож,
„між українцями і поляками були поширені міжетнічні шлюби. Ніяких заперечень
громади як з польської, так і з української сторони не було. Міжетнічні шлюби
з євреями практично не траплялися. Євреї могли відмовитися від члена своєї громади,
якщо він чи вона одружувався або виходила заміж за когось з українців чи поляків.
Це було великою рідкістю. Тому про шлюби євреїв з українцями в Богородчанах
не можу сказати […] Був один випадок у Старих Богородчанах. Діти носять його
фамілію [прізвище – П. Ч.] – Літман. По-моєму, [у віросповіданні – П. Ч.] він перейшов
на сторону жінки. […] Його син має прізвище тата, а вже коли він женився, то діти
пішли по жінці і пишуться Козачишин. З іншої сторони, щоб українець чи поляк брав

85

Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням // Лисяк-Рудницький
І. Історичні есе. – К., 1994. – Т. 1. – С. 424.
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єврейку заміж, було дуже рідкісним явищем”86. Про цей випадок згадували й інші
інформатори87.
Натомість, як згадують інші респонденти, „[міжетнічних шлюбів – П. Ч.]
з жидами не було. Були з поляками, німцями, [тобто – П. Ч.] українці – поляки, українці
з німцями, но між жидами і іншими [етнічними спільнотами – П. Ч.] не було. Жиди
строго дотримувалися свого” 88 ; „Німецькі хлопці женилися за місцевих дівчат
[з українками – П. Ч.]. Це було на початку [ХХ – П. Ч.] століття…”89; „[…] Був один
єврей, який жив у Гусакові [тепер Мостиський р-н, Львівської обл. – П. Ч.],
що одружився з українкою. Через це єврейська громада відреклася від нього”90; „Були
випадки міжетнічних шлюбів у Нижанковичах. Після одруження єврей перейшов
у православну чи греко-католицьку віру” 91 ; „Був один випадок, коли українець
чи українка прийняв [/ла] іудаїзм”92; „[…] Єврейка одружилася з українцем і перейшла
у його віру”93; „Був випадок, коли українець, який мав млин, одружився з єврейкою.
Згодом

вона

прийняла

католицтво.

Єврейська

громада

ставилася

до

цього

презирливо” 94 ; „[У Добромилі – П. Ч.] траплялися випадки міжетнічних шлюбів.
Нараховувалось їх близько трьох [за пам’яті інформатора – П. Ч.]. Один шлюб
був українсько-єврейський, а два – польсько-єврейських. В більшості випадків, жиди
після одруження приймали християнство”95; „Були поодинокі випадки міжетнічних
шлюбів. Але одно із подружжя повинно було вихреститися, зазвичай із єврейської
сторони”96; „У Новому Місті жид прийняв християнство. [Ймовірно через шлюб –
П. Ч.]”97; „За моєї пам’яті було два міжетнічних шлюби. Однак євреї вихрещувалися”98.
Значна частина інформаторів стверджувала, що євреї не одружувалися з іншими
етнофорами: „Євреї одружувались лише між собою, усередині громади”99; „Мішаних
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Архів Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – АЛНУ ім. І. Франка).
– Ф. 119, оп. 17, спр. 306-Е., арк. 2.
87
Там само. – Арк. 4.
88
Там само. – Арк. 8.
89
Там само. – Арк. 3.
90
АЛНУ ім. І. Франка. – Ф. 119, оп. 17, спр. 96-Е. (Польові етнографічні матеріали до теми „Євреї
на Україні”, зібрані у Мостиському р-ні Львівської обл.), арк. 12.
91
АЛНУ ім. І. Франка. – Ф. 119, оп. 17, спр. 115-Е. (Польові етнографічні матеріали до теми „Євреї
Східної Галичини у міжвоєнний період”, зібрані у Старосамбірському р-ні Львівської обл.), арк. 4.
92
Там само. – Арк. 6.
93
Там само. – Арк. 10.
94
Там само. – Арк. 11.
95
Там само. – Арк. 25.
96
Там само. – Арк. 9.
97
Там само. – Арк. 12.
98
Там само.
99
АЛНУ ім. І. Франка. – Ф. 119, оп. 17, спр. 96-Е., арк. 7.
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шлюбів між євреями та українцями чи поляками не було”100; „[У євреїв – П. Ч.] шлюби
укладали тільки всередині громади” 101 ; „Випадків одруження євреїв з українцями
чи поляками не було”102; „[Євреї – П. Ч.] одружувалися тільки між собою”103.
Як бачимо, свідчення респондентів, які пам’ятають міжвоєнний період,
підтверджують існування міжетнічних шлюбів. Згідно із цими свідченнями, найчастіше
такі шлюби траплялися між українцями і поляками. Спорадично українці чи поляки
одружувалися з німцями та євреями. Вірмени також одружувалися переважно
між собою104.
У випадках одруження християн з юдеями, останні здебільшого вихрещувалися,
про що також свідчить архівний матеріал. Так, наприклад, у Львові, згідно
зі

статистичними

даними

про

зміну

віросповідання

приватними

особами

з 1921-го по 1926 рік, аб’юрації (зреченню своєї віри) піддалися 389 юдеїв. Згодом
265 з них охрестилися у римо-католицькому та по 4 в греко- і вірмено-католицькому
обряді, 42 юдеї стали прихильниками євангелізму і 73 не сповідували ніякого
віровчення105. Тоді ж юдаїзм прийняли лише 27 римо-католиків, 6 греко-католиків,
жодного вірмено-католика та 6 євангелістів106.
Зважаючи на те, що юдеї змінювали віросповідання здебільшого в результаті
шлюбу з людиною, яка сповідувала іншу релігію, то наведені дані свідчать
про те, що за межами своєї громади вони найчастіше одружувалися з римо-католиками,
причому юдеї значно частіше приймали віросповідання чоловіка чи дружини, аніж
навпаки.
Загалом, міжетнічні шлюби були тим явищем, яке творило нову мікроспільноту
– змішану сім’ю, члени якої одночасно існували у двох „світах” – на перетині культур
та світоглядів, де через взаємовпливи творилися нові ідентичності, традиції і практики.

100

Там само. – Арк. 6.
Там само. – Арк. 12.
102
Там само. – Арк. 17.
103
АЛНУ ім. І. Франка. – Ф. 119, оп. 17, спр. 115-Е., арк. 8.
104
Паньків І. Родинні обряди і звичаї вірменського населення на Покутті в другій половині ХІХ – 30-х рр.
ХХ ст. [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nikp/2006_2007/Pankiv.pdf
105
Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Ф. 701 (Єврейська релігійна громада,
м. Львів), оп. 3, спр. 606 (Wykazy statystyczne zmiany wyznania według wieku, płci, stanu cywil. i zawodu
za lata 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 i zawodu po dzień 31.XII. 1926), арк. 1–7.
106
Там само.
101

56	
   ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
  

	
  

ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
   57	
  

	
  

58	
   ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
  

	
  

ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
   59	
  

	
  

60	
   ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
  

	
  

III. Додаткові тексти

ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
   61	
  

	
  

Богдан ЛАЗОРАК
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
науковий співробітник Відділу історії музею „Дрогобиччина”

Епізоди з історії Млинок Шкільникових та Сівкових біля Дрогобича
(1919 – 1947 роки)
Після

завершення

буремних

подій

українсько-польської

війни

(1918 – 1919 роки) Млинки Шкільникові та Сівкові продовжували залишатися
присілками села Модричі. До моменту завершення пацифікації в Галичині,
між українською та польською національними громадами у цих населених пунктах
точилися серйозні конфлікти, які нерідко завершувалися взаємними кривавими
розправами. Вочевидь прагнення збудувати незалежну державу та нещодавні важкі
військові баталії цілком знівелювали прагнення обох сторін до добросусідства
в найближчому майбутньому, яке на теренах „Триміста”, принаймні за часів
Австро-Угорщини, було запорукою стабільності, віротерпимості та побратимства.
Перша писемна згадка про Млин та Млинарство на річці Тисмениці в околицях
теперішнього мікрорайону Млинки датуються 1563 роком, коли королівський
люстратор укладав інвентар королівського села Модричі. Щоправда, присілок
утворився значно пізніше – у 1780-х роках, коли один із молодих представників
модрицького городу Євстахія Шкільника надав одному із синів земельний спадок
на північ від гори Тептюж і побудував біля річки Тисмениці млин. Звідти й бере свій
початок назва Млинки Шкільникові. Натомість інша частина Млинок отримала назву
Сівкові, від імені власника Савки. Існує також версія про походження назви
від різновиду млина, який мав сіялку. Порівняно із періодом XVIII – XIX століть,
з міжвоєнної доби збереглося значно більше джерельних свідчень про життя
національних громад у Млинках Шкільникових та Сівкових. Відтак, подана
тут мікроісторія стосується виключно 1919 – 1947 років, тобто хронологічно
завершується часом організації сталінської кампанії „Вісла”.

Українська національна громада
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Упродовж усього ХІХ – початку ХХ століття українська національна громада
завжди ідентифікувала себе із громадою Модрич, через приналежність до місцевої
парафії Св. Димитрія. Усі державні, церковні та соціальні новини мешканці отримували
від унійних парохів, які здійснювали чинності у Модричах. До 1932 року
всі без винятку миряни Млинок, як парафіяни дочірних модрицької церкви, хрестилися,
вінчалися і були поховані виключно в Модричах. Відомо, що у міжвоєнний
час настоятелями Модрич та Млинок були о. Миколай Івановський (1895 – 1920),
о. Корнилій Кузик (1922 – 1926) та о. Юліан Слонський.
Поволі млинківська громада набирала все більшого розвитку, позаяк більшість
мешканців не лише займалися сільським господарством, але й працювали на рафінерії
„Galicja”, яка, починаючи з 1863 року, „збирала” все більше робітничого люду
не тільки з околиць Дрогобицького повіту, але й з Ясла, Горлиць, Кросна та інших
місцевостей.

Відносно

стабільні

прибутки

спонукали

громаду

обох

Млинок

(у 1920 – 1939 роках вони адміністративно підпорядковувалися модрицькій сільській
раді) організувати „Комітет будови каплиці в Млинках”, який утворився близько
1932 року, а вже 16 листопада 1932 року комітет заплатив 80 злотих дрогобицькому
будівничому Володимиру Барану за укладення плану кошторису та попереднього
плану будівництва каплиці. В юридичній документації комітету по проекту
будівництва храм було названо каплицею, що було пов’язано з двома причинами:
по-перше, каплиця вважалася малою архітектурною спорудою, тому унійна громада
могла сплачувати державі менший податок; по-друге, шовіністична адміністрація
директора заводу Пйонтровського звертала б менше уваги на життя греко-католиків
на сусідніх Млинках за умови наявності каплиці, а не великої церкви. Кошти почали
збирати до спільної каси. Дзвін для дзвіниці якийсь час переховувався на подвір’ї
у Сенівих, у парафіновому покритті, накритий балією, аби, як говорилося, „поляки
не поцупили”. Зауважимо, що у міжвоєнну добу на Млинках ширилася певна
національна недовіра через нещодавну українсько-польську війну 1919 – 1920 років.
До наших днів збереглася докладна касова книга „Комітету будови каплиці
в Млинках” з 1934 – 1938 років, яку громада укладала разом з усіма чеками
та квитанціями в одному журналі. Так, 14 травня 1934 року дрогобицький нотаріус
Іґнацій

Жакі

засвідчив

акт

дарування

землі

під

будову

каплиці

в Млинках Шкільникових. У 1934 році комітет поволі почав формувати власний
бюджет, домовлятися про впорядкування ґрунту для забудови, а для ведення рахунків
у 1937 році було зареєстровано власну печатку.
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Під проводом Теодора Сеніва, Дмитра Шкільника та Івана Коцка комітет
звернувся

до

відомого

в

Галичині

українського

архітектора,

дрогобичанина

Лева Шелевича (13.04.1883, Лежайськ – 8.09.1966, Чикаго)107 із проханням збудувати
церкву. Архітектор погодився безкоштовно зробити план і розпочати будівництво,
щоправда громада мала оплатити матеріали. При цьому пан Шелевич дав власних
робітників. 10 жовтня 1934 року Шелевич уклав докладний опис проекту
каплиці/церкви, де розкреслив усі необхідні деталі. 10 серпня 1937 року генеральний
план греко-католицької каплиці в Млинках був завершений і затверджений підписом
архітектора Л. Шелевича. 25 квітня 1937 року комітет уклав угоду із мурувальною
фірмою Василя Антоніва про оплату за будівельні матеріали та працю робітників
на загальну суму 1340 злотих. Остаточно угоду було підписано 29 серпня 1937 року,
а від імені комітету свої підписи поставили: Василь Антонів, Теодор Сенів, Василь
Мінчак, Микола Болецький, Петро Доньовський, Петро Сенів, М. Веселий та парох
о. Юліан (Слонський).
У процесі будови комітет організовував доброчинні забави для парафіян з метою
збору додаткових коштів. З метою збору коштів на майбутню посвяту храму
12 лютого 1938 року відбулася урочиста парафіяльна забава. Під час організації
парафіяльного празника пожертви здійснювали хто як міг: грошима чи натуральними
продуктами. В одному із списків жертводавців завідувач комітету Теодор Сенів записав
таких парафіян-жертводавців: А. Добжанський, Володимир Лейнар, Петро Горбашик,
Яворський, Теодор Наумяк, Іван Гроб, Шапурський, Теодор Сидорик, Радиляк,
Михайло Палюн, Стефан Стецик, Дмитро Веселий, Теодор Веселий, Андрій Веселий,
Іван Проць, Дзилінська (дала ковбаси), Василій Бойко, Ґвіздала, Анна Стецик,
Черепашинський, Іван Шкільник, Андрій Шкільник, Микола Веселий, Микола Гайбей,
Михайло Веселий, Гринь Веселий, Михайло Боднар, Лопський, Микола Дякун,
Михайлівський, Кіцила та ін. На день парафіяльного празника Св. Юрія у 1938 році
комітет попросив о. Юліана (Слонського) з Модрич освятити нову каплицю/церкву.
З найрізноманітніших спогадів та документів дізнаємося, що о. Юліан був людиною
107

Він також є засновником народного дому у Лежайську, який був збудований із використанням
елементів неороманського стилю та українського модерну. Проект, безкоштовно виконаний Шелевичем,
реалізовано 1913 року. Шелевич запроектував ряд споруд у Трускавці: вілла Шутца (1936), пансіонат
Берти Брінґс (1936), читальня „Просвіти” (1936), санаторій „Імперіал” (1937 – 1939). Також є автором
проектів дерев’яної церкви Різдва Богородиці у селі Ясениця-Сільна Львівської області (1937),
дерев’яної церкви Успіння Богородиці у селі Майдан Дрогобицького району (1939). Керував
будівництвом мурованої церкви Успіння Богородиці в Бориславі (1928 – 1931, проект Сергія Тимошенка
та Олександра Пежанського). Зробив безкоштовний проект церкви в Млинках Шкільникових (присілок,
нині частина Дрогобича).
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сильної волі та духу. Під час Першої світової війни він брав активну участь у місіях
УГКЦ безпосередньо на фронтах, зокрема, до 1920 року – у перемиському
фельдсуперіаті.
Станом на 1938 рік у метричній книзі парафії було вписано 235 мирян.
Щоправда, за непідтвердженими даними Романа Пастуха, вже у 1939 році у Млинках
проживало близько 600 осіб (близько 90 господарств).
Упродовж 26 грудня 1938 – 15 січня 1939 року монтування віконних
рам здійснював представник відомого на Дрогобиччині роду Віктор Коссак, який
був неперевершеним майстром у справі слюсарства і мав власну майстерню.
З побудовою власного храму духовно-релігійний та культурний ритм Млинок вельми
змінився, адже церковний комітет разом із філією Товариства „Просвіта” постійно
організовували

у

Шевченківські

дні,

парафії

найрізноманітніші

вечорниці,

свята

колядування,

та

концерти,

парафіяльні

передусім

празники

тощо.

Для проведення таких святкувань комітет заздалегідь друкував у Підкарпатській
друкарні на площі Св. Трійці приблизно по 500 запрошень. Так, під час Різдвяних свят
1939 року братство мирян ходило з колядою не тільки по домівках парафіян
Млинок Шкільникових та Сівкових, але й Модрич, продовжуючи тяглість давньої
парафіяльної

традиції.

Тоді

на

млинківську

церкву

громада

заколядувала

109 злотих 20 ґрош.
Після закінчення Другої світової війни комітет було закрито разом із парафією.
Про долю о. Юліана (Слонського) поки що не вдалося віднайти однозначних
документальних свідчень, оскільки парохів із таким прізвищем після закінчення війни
було чимало. Так, один із його однофамільців емігрував за кордон і довгий
час виконував місії УГКЦ, як парох у костелі сестер Уршулянок при таборі Гельбрун
у місті Лєксенфельд. У 1972 році цей же парох згадується у Філадельфії, як один
із постійних жертводавців газети „Свобода”. Однак, на нашу думку, о. Юліан
найвірогідніше був вивезений на Схід й у 1958 році помер у Казахстані. До слова,
частина млинківчан була вивезена саме до Казахстану.
Під час репресій частина парафіян перейшла у підпілля, яке особливо
активізувалося із поверненням млинківчан із Сибіру. Окрема підпільна станиця УГКЦ
наприкінці 60-х років резидувала в будинку родини Сенівих по вул. Матросова (тепер
Олени Теліги). Збереглася світлина, щоправда не підписана, тож невідомо, хто з отців
на ній присутній. Важливу місію збереження унійної традиції у підпіллі Млинківської
парафії виконувала Євгенія Сенів, яка, повернувшись разом з чоловіком із Сибіру,
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брала активну участь у таємних сходинах у Стебнику, Млинках тощо. Більшість
млинківчан зберегли віру предків і зуміли передати унійну обрядовість наступним
поколінням вірних. Зрештою, ще у 70 – 80-х роках минулого століття таємне вінчання
молодих пар та хрещення дітей у більшості млинківських сімей надалі тривало.
Українська національна громада була представлена такими давніми родами,
як Шкільник, Сенів, Веселий, Проц (Процик), Мінчак, Коцко, Крайчик, Наум’як,
Лех та інші. Наприклад, архів родини Наум’яків відкриває цікаву інформацію
про забуті шляхетні українські родини в історії Млинок та Дрогобича. У цій родині
були сестри: 1) Галина-Олена, яка більшу частину свого життя присвятила педагогічній
роботі, зокрема у Дрогобицькій середній школі № 2, де навчала української мови
та літератури не одну сотню учнів; 2) Ольга (27.03.1914 – ?) – інформацію про неї поки
що не вдалося індентифікувати108; 3) Павліна (8.03.1919 – ?) – після закінчення у Львові
10 липня 1943 року109 державної гімназії з українською мовою навчання все подальше
життя працювала бухгалтером Дрогобицького нафтового технікуму 110 . У родині
Наум’яків було також двоє синів – відомих медиків: львівський лікар Василь
(04.02.1919 – ?), який після закінчення Львівського державного медичного інституту
розпочав кар’єру у Львові, а згодом у Рівному111, та дрогобицький хірург Володимир,
який у 1943 – 1944 роках навчався у цьому ж інституті112, а після війни розпочав
кар’єру у Станіславові, де зберігся унікальний спогад хворого Петра Тимчука
про зроблену йому надскладну операцію з видалення нирки113. Документи дозволяють
повернути історії Дрогобича непересічну постать Володимира-Романа Теодоровича
Наум’яка (10.02.1924 – 24.04.1960) – забутого в українській медичній науці лікаря, який
у часи німецької окупації з відзнакою закінчив Львівський медичний університет
та

оволодів

кількома

мовами

(латинська,

108

польська,

німецька,

російська),

Приватний архів Богдана Лазорака (далі – ПАБЛ). – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок
Шкільникових). – Спр. 8 (Витяг фамілії Теодора Наум’яка і Марії з Лехів від 20.06.1923). – Арк. 1.
109
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 10 (Свідоцтво зрілости
Наум’як Павліни. 10 липня 1943). – Арк. 1.
110
Архів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (далі – Архів
ДДПУ). – Спр. 583 (Особова справа студента: Наум’як Галина Теодорівна). – Арк. 26 зв.; Приватний
архів Богдана Лазорака. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 4 (Legitymacja
ubezpieczeniowa). – Арк. 1; Спр. 8 (Витяг фамілії Теодора Наум’яка і Марії з Лехів від 20.06.1923).
– Арк. 1.
111
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 4 (Legitymacja
ubezpieczeniowa). – Арк. 1; Спр. 8 (Витяг фамілії Теодора Наум’яка і Марії з Лехів від 20.06.1923).
– Арк. 1.
112
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 3 (Anmeldebuch. Staatliche
Medizinische Institut Lemberg. № 201 / 1943). – s. 1 – 2.
113
Плугатор Г. 75-річний Петро Тимчук: Сам Бог-Отець мене охороняє // Коломия: ТРК „Рідні Медія”. –
[Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://kolomyya.org/se/sites/pb/26123/
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а у 1950-х роках успішно працював хірургом у Дрогобицькій, Станіславівській,
Калуській та Снятинській114 лікарнях. Згідно з даними архіву та спогадами дружини
й доньки, через політичний тиск з боку колишнього депутата Верховної Ради
СРСР

ІІІ-го

Мирослава

скликання
Йосифовича

у

Москві

Романяка,

(1950 – 1954),

дрогобицького

Володимир Наум’як

зазнав

хірурга

численних

переслідувань, наслідком яких були вимушені постійні зміни робочого місця. Йшлося
про те, щоб лікар Наум’як ніколи не працював у Дрогобицькій лікарні, позаяк володів
усіма задатками для отримання керівної посади. Врешті, коли у 1960 році лікар
Володимир Наум’як разом із сім’єю прибув у Харківський інститут вдосконалення
лікарів (вул. Артема, 8)115 з метою захисту дисертації, яка містила унікальні відкриття
в різних галузях хірургії, 24 квітня 1960 року він був отруєний силами НКВС і НКДБ
у присутності кардіологів. У висновку судової експертизи причиною смерті здорового
38-річного чоловіка було визнано інфаркт міокарда116.
Для написання комплексної історичної довідки про обставини смерті
Володимира Наум’яка проводиться зіставлення даних з родинного архіву Наум’яків
із даними державних архівів України та спогадів його доньки, яка зараз мешкає
у Львові. Втім, очевидним є факт, що у своїй книжці „Медицина Дрогобича”
Михайло Богаченко та Мирослав Романяк невипадково всього один раз лише побіжно
згадали про талановитого лікаря з Млинок Шкільникових117. Не менш цікаво, що після
справи з отруєнням лікаря Наум’яка відбувся захист докторської дисертації
Мирослава Романяка з подібної тематики, який вже через п’ять років отримав диплом
професора, а з 1968 року був завідувачем кафедри загальної хірургії медичного
інституту у Станіславові.
Галина Теодорівна була найстаршою донькою в сім’ї Наум’яків, народилася
20 грудня 1912 року в родині Теодора та Марії (з родини Лехів, село Млинки Сівкові)
Наум’яків у селі Млинки Шкільникові 118 , які за Австро-Угорщини належали
до Дрогобицького повіту

119

. Батько Теодор Павлович (1874 р.н.) упродовж

114

ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 18 (Фотографії: 1905 – 1970
р.). – Фото № 12.
115
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 6 (Письмо Теодору Павловичу
Наум’яку). – Арк. 1.
116
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 6 (Письмо Теодору Павловичу
Наум’яку). – Арк. 1.
117
Богаченко М., Романяк М. Медицина Дрогобича: Історичні нариси / За ред. проф. М. Шалати.
– Дрогобич, 2008. – С. 238.
118
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 7 (Випис з метрики Гр. кат.
парохіяльного уряду в Дрогобичи, 30.06.1930). – Арк. 1.
119
Архів ДДПУ. – Спр. 583 (Особова справа студента: Наум’як Галина Теодорівна). – Арк. 26.
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1911 – 1945 років працював у Бориславському магістраті (згодом у міській Раді)120.
Після

закінчення

у

1929

році

Дрогобицької

жіночої

семикласної

школи

ім. Генрика Сенкевича, Галина навчалася у Дрогобицькій учительській жіночій
семінарії при монастирі оо. Василіян, яку закінчила 1934 року (в автобіографії
з 1954 року вона вимушено написала, що закінчила курс „учительського семінару”)121.
На 4-му курсі навчання Галина Теодорівна оволоділа елементарним курсом
гри на скрипці 122 . Збереглися дві фотографії Галини Наум’як: з її навчання
на 5-му курсі (жовтень 1932 року)123 та в колі двох однокурсниць семінарії, датована
28 грудня 1933 року124. Впродовж 1934 – 1939 років Галина Наум’як не працювала,
а в 1954 році написала, що „за панської Польщі не можна було одержати роботу”125.
Після

„визволення”

Дрогобича

радянськими

військами

у

1944

році,

Галина Теодорівна знову почала працювати вчителем у Дрогобицькій школі
№ 2 (тоді у приміщенні теперішньої школи № 3), а після організації освітніх закладів
міста, у серпні 1945 року оформилася на посаду вчителя української мови та літератури
у новостворену школу № 2.
У 1945 – 1946 роках часто траплялися випадки, коли в один клас записували
учнів різних вікових категорій, родичі яких намагалися якомога швидше надолужити
втрачений

у

роки

війни

час.

Чимало

учнів

у

школі

були

родом

із Млинок Шкільникових. Невипадково перед початком горезвісної операції „Вісла”,
знаючи про можливе виселення її учнів з рідного села, насамперед поляків,
Галина Теодорівна вирішила укласти реєстр тих учнів, яких їй довелося навчати
до

початку

операції,

тим

самим

залишивши

рідкісне

джерело

до

історії

Млинок Шкільникових (див. табл. 1).
Таблиця 1. Недатований реєстр учнів Дрогобицької школи № 2, які були
вихідцями з Млинок Шкільникових (автор: Галина Наум’як, орієнтовний
час укладання реєстру: перед 1947 роком)
№

Прізвище,

Число,

Стат Національні Кла

120

Домашня

Примітка

ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 15 (Недатований листпрохання Теодора Павловича Наум’яка до Соцбезу при міській раді Борислава). – Арк. 1.
121
Архів ДДПУ. – Спр. 583 (Особова справа студента: Наум’як Галина Теодорівна). – Арк. 26.
122
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 17 (Szypuła T. Hohmanna szkoła
gry na skrzypkach / Edycja uniwersalna. – № 476. – Wiedeń, 1928. – 26 s.).
123
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 18 (Фотографії:
1905 – 1970 рр.). – Фото № 1.
124
ПАБЛ. – Ф. 1 (Архів родини Наум’як з Млинок Шкільникових). – Спр. 14 (10 фотографій
1933 –1962 рр.). – Фото № 1.
125
Архів ДДПУ. – Спр. 583 (Особова справа студента: Наум’як Галина Теодорівна). – Арк. 26.
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п/
п

ім’я

місяць,
рік
народжен
ня

ь

сть

с

1.

Мариновськи
й Зенон

1934

чол.

поляк

5

2.

Геруля Адам

06.12.193
2

чол.

поляк

6

3.

Павловський
Мар’ян

01.07.193
4

чол.

українець

4

4.

Весела
Мирослава

06.02.193
7

жін.

українка

1

5.

Весела
Богдана

03.12.193
1

жін.

українка

6

6.

Чукла Тарас

01.10.193
2

чол.

українець

4

7.

Чукла
Мирослава

27.10.193
4

жін.

українка

3

8.

Чукла
Еміліан

20.12.193
6

чол.

українець

1

9.

Савінський
Тадей

17.04.193
2

чол.

поляк

4

10
.

Стецик Ірина

1932

жін.

українка

1

11
Стецик Роман
.

1937

чол.

українець

2

12
.

Ліщинин
(Ліщишин?)О
сип

1935

чол.

поляк

3

13
.

Весела Ірина

1932

жін.

українка

3

14
.

Весела Ольга

1934

жін.

українка

3

15
.

Весела
Любов

13.05.193
6

жін.

українка

1

адреса

Млинки
Шкільник
ові, 2/7
Млинки
Шкільник
ові, 12
Млинки
Шкільник
ові, 1 (21?)
Млинки
Шкільник
ові, 38
Млинки
Шкільник
ові, 3
Млинки
Шкільник
ові, 1
Млинки
Шкільник
ові, 3
Млинки
Шкільник
ові, 48
Млинки
Шкільник
ові, 54
Млинки
Шкільник
ові, 3
Млинки
Шкільник
ові, 1
Млинки
Шкільник
ові, 54
Млинки
Шкільник
ові, 3
Млинки
Шкільник
ові, 3
Млинки
Шкільник
ові, 72

зареєстрова
ний у
Польщу
зареєстрова
ний у
Польщу
–
–
–
–
–
–
зареєстрова
ний у
Польщу
–
–
зареєстрова
ний у
Польщу
–

–
–
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16
.

Веселий
Зенон

17.031938

чол.

українець

1

17
.

Романів Віра

27.04.193
3

жін.

українка

5

18
.

Романів
Роман

22.02.193
1

чол.

українець

8

19
.

Ясеницький
Євген

1932

чол.

українець

6

20
.

Пих Яна

1932

жін.

полька

4

21
.

Проць Орест

1933

чол.

українець

4

22
.

Проць
Ярослава

1931

жін.

українка

7

23
.

Кицила
Зоряна
(Кіцила?)

03.02.193
7

жін.

українка

3

24
.

Білецький
Орест

19.05.193
7

чол.

українець

2

25
.

Яким
Михайло

1933

чол.

українець

3

26
.

Яким Микола

1931

чол.

українець

5

27
.

Коцко
Іренель
(Іреней)

1935

чол.

українець

3

28
.

Шкільник
Люба

07.08.193
7

жін.

українка

2

29
.

Шкільник
Северко

27.08.193
8

чол.

українець

1

30
.

Бойко Ірина

18.11.193
1

жін.

полька

6

31
.

Бойко
Володимир

08.04.193
3

чол.

поляк,
українець

4

70	
   ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
  

	
  

Млинки
Шкільник
ові, 72
Млинки
Шкільник
ові, 2/4
(3?)
Млинки
Шкільник
ові, 2/4
(1?)
Млинки
Шкільник
ові, 2/1
(1?)
Млинки
Шкільник
ові, ч:11
Млинки
Шкільник
ові, 75
Млинки
Шкільник
ові, 75
Млинки
Шкільник
ові, 82
Млинки
Шкільник
ові, 81
Млинки
Шкільник
ові, 81
Млинки
Шкільник
ові, 81
Млинки
Шкільник
ові, 89
Млинки
Шкільник
ові, 90
Млинки
Шкільник
ові, 90
Млинки
Шкільник
ові, 90
Млинки
Шкільник

–

–

–

зареєстрова
на у
Польщу
–
–
–
–
–
–
–
–
–
зареєстрова
на у
Польщу
зареєстрова
ний у

32
.

ові, 90
Млинки
Шкільник
ові, 91

Польщу

Михайлівськ
ий Ренат

1933

чол.

українець

5

Радишик

–

–

–

–

–

–

Радишик

–

–

–

–

–

–

35
.

Драгуш
Євгенія

20.01.193
7

жін.

українка

1

36
.

Драгуш
Марія

10.11.193
8

жін.

українка

1

37
.

Ґавел
Бореслав

1933

чол.

поляк

5

38
.

Іванців Ірена

08.08.193
7

жін.

українка

1

39
.

Паньків
Созонт

01.01.193
7

чол.

українець

3

40
.

Вайс Адам

03.07.193
3

чол.

поляк

5

41
.

Вайс Здіслав

1937

чол.

поляк

1

42
.

Паньків
Роман

1937

чол.

українець

2

43
.

Паньків Ярій

1937

чол.

українець

3

44
.

Лободич
Тарас

1938

чол.

українець

1

45
.

Антоняк
Людвіна
(Людвіґа)

1935

жін.

полька

3

46
.

Антоняк
Данута

1937

жін.

полька

2

47
.

Сондель
Ґеновефа

1934

жін.

полька

3

48
.

Генсьорик
Адам

1934

чол.

поляк

3

33
.
34
.

Млинки
Шкільник
ові, 77
Млинки
Шкільник
ові, 77
Млинки
Шкільник
ові, 96
Млинки
Шкільник
ові, 31
Млинки
Шкільник
ові, 26
Млинки
Шкільник
ові, 98
Млинки
Шкільник
ові, 98
Млинки
Шкільник
ові, 84
Млинки
Шкільник
ові, 84
Млинки
Шкільник
ові, 77
Млинки
Шкільник
ові, 58
Млинки
Шкільник
ові, 58
Млинки
Шкільник
ові, 65
Млинки
Шкільник
ові, 61

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
зареєстрова
на у
Польщу
зареєстрова
на у
Польщу
–
–
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49
.

Костів Дарія

07.03.193
1

жін.

українка

5

50
.

Куц Орест

1931

чол.

українець

5

51
.

Дробік Лідія

17.06.193
5

жін.

полька

3

52
.

Лейнерд
Зенон

1938

чол.

українець

1

Млинки
Шкільник
ові, 62
Млинки
Шкільник
ові, 97
Млинки
Шкільник
ові. 13
Млинки
Шкільник
ові, 50

–
–
–
–

Польська національна громада
Подібно до українців, польська національна громада організувала власне
культурно-релегійне життя, відокремлене від інших національних громад особливою
замкнутістю та прив’язаністю до інтелігенції прилеглої рафінерії „Галичина”.
Римо-католицька каплиця (костел) будувалася біля річки Тисмениці фактично
одночасно із українською каплицею в останні роки перед початком Другої світової
війни, завдячуючи вагомій підтримці та патронату дирекції рафінерії126. Внутрішні
розписи та вівтар (ołtarz-tabernakulum) зробив відомий дрогобицький художник
та сницар, працівник рафінерії Фелікс Ляхович. Вівтар містив різьблені фігури
Діви Марії з дитям, а по обох боках фігури Св. Францішка та Св. Станіслава127. Загалом
архітектурна форма каплиці є прикладом міжвоєнного стилю функціоналізму
та простоти, іноді її відносять до стилю необароко. На жаль, навіть польські дослідники
констатують відсутність докладної інформації про душпастирську діяльність цієї
парафії128. До 1941 року Млинківська парафія належала до юрисдикції дрогобицького
костелу, тому офіційним урядником уважався о. Казимир Сваровський, який
був

репресований

що

у

1939 – 1946

під

час

роках

першої

радянської

неофіційний

нагляд

окупації.
за

Також

парафією

відомо,

здійснював

о. Станіслав Банась129.
У міжвоєнну добу в околицях Млинок Шкільникових часто траплялися
126

Zaucha T. Kaplica w Młynkach // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa Ruskiego.
– T. 6 / Opracowali: E.Herniczek, J.-K. Ostrowski, R. Quirini-Popławski, T. Zaucha. – Kraków, 1998.
– s. 91 – 91.
127
Zaucha T. Kaplica w Młynkach // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa Ruskiego.
– T. 6 / Opracowali: E.Herniczek, J.-K. Ostrowski, R. Quirini-Popławski, T. Zaucha. – Kraków, 1998.
– s. 91 – 92.
128
Pilecki J.M. Nowości Wydawnicze // „Ziemia Drohobycka”. – Wrocław, 2002. – № 16. – s. 117.
129
Pilecki J.M. Administracja państwowa i kościelna powiatu Drohobyckiego // „Ziemia Drohobycka”.
– Wrocław, 2007. – № 19 – 20. – s. 129, 131.
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найрізноманітніші

детективні

історії,

зумовлені

кримінальним

світом

„Нафтової каліфорнії”. Давній „австрійський шлях” з кінця XVIII століття, який
пролягав через Млинки Шкільникові, гору Тептюж і далі вів до Борислава, завжди
був ласою територією для місцевих криміналітетів. Це був торгівельний та бізнесовий
шлях, зокрема з рафінерії „Галичина”. Саме цією дорогою щодня ходили сотні
заробітчан нафтової справи, їздили торгівельні фіакри та місцева еліта, які часто
ставали жертвами розбійних нападів. Більше того, гора Тептюж, принаймні з другої
половини

ХІХ

століття,

була

добрим

місцем

для

переховування

злодіїв,

про що не раз згадували журналісти у дрогобицькій пресі. Наприклад, у 1932 році
дрогобицька поліція організувала масштабну операцію-облогу грізного злочинця
Ліневича, який переховувався у селі Млинки Шкільникові. Поліція озброїла групу
працівників у спеціальне спорядження „панцерники”, позаяк злочинець мав статус
безжального убивці. Під час операції Ліневич переховувався у будинку С. Скітерлого.
Коли будинок було оточено, злочинець здійснив три пстріли з револьвера, погасив
лампу і вистрибнув через вікно. Полісмени, які стояли на варті по периметру будинку,
почали стріляти з двухствольних карабінів, важко поранивши Ліневича у чоло та праве
рамено. Один із полісменів також був поранений у пах, але завдяки бронижелету
зостався живий. Ця подія набула великого розголосу не тільки серед мешканців
Дрогобича, але й усієї Польщі130.
У польській історіографії та краєзнавстві часто зустрічаємо свідчення про участь
дрогобичан та млинківчан у злочинах проти різних національних громад, зокрема
українців та євреїв, під час німецької окупації Дрогобиччини. Так, польський
краєзнавець Християн Сокіл досі розшукує інформацію про Дзюника Яворського, який,
мовляв, у віці 17 років вступив до лав української поліції і співпрацював з ГЕСТАПО,
а у 1941 році брав активну участь у вбивствах цивільного населення, зокрема дітей
української та єврейської національних громад131. У 1946 році сліди його перебування
зафіксовано у Кам’янці Забковецькому, згодом в Лондках. Щоправда, в інформації,
яку подає польський краєзнавець, немає жодних посилань на джерела, при цьому
на початку оповіді хронологію звірств автор чомусь датує 1940 роком, коли німецької
адміністрації ще не було.
До наших днів дійшли цікаві спогади одного з представників польської
130

Pancerze ochronne // Policja Państwowa. Portal przedwojennej policji. – [Інтернет-ресурс]. – Режим
доступу: http://www.policjapanstwowa.pl/index.php/pl/wyposazenie/pancerze-ochronne
131
Ogrody wspomnień. – [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://www.ogrodywspomnien.pl/index/
poszukiwania/0/45/?s=3
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національної громади – Мар’яна Дині, який народився 1922 року і до 1945 року мешкав
у Млинках Шкільникових (у 2007 році мешкав у Новій Солі)132. Спогади були написані
на прохання Болеслава Ґарбачика, який прагнув більше дізнатися про свої корені. Диня
уклав докладний перелік прізвищ мешканців Млинок Шкільникових, відповідно
до національних громад. Згідно із цим переліком, серед польських родин тут мешкали
„Chomieniec, Drabik, Dynia, Garbacilc, Gaweł, Gąsiorek, Gierula, Klimczak, Leśniak,
Łysak, Marynowski, Papierski, Płachta, Popiel, Proć, Rodziński, Ryba, Sawiński,
Siarkiewicz,

Słodyczek,

Sondeł,

Stasina,

Świder,

Tłuczek,

Weis

(mieszana

polsko-niemiecka), Zajda, Zgoda”. Серед українських родин автор називає прізвища
„Боднар,

Черепушинський,

Чукла,

Геврик,

Ясеницький,

Кісила,

Коцко,

Михайловський, Наум’як, Олейцик, Паньків, Савка, Сенів, Смола, Стецик, Сидорик,
Шашкевич,

Шкільник,

Веселий”.

Були

й

німецькі

родини:

„Боґуш,

Шмідт

та Унтершутц”. На Млинках мешкала родина чехів Гинеків, а також три родини євреїв
– Карп, Надель та Шмілко. Серед польських родин найдавнішою була родина пана
Плахти, члени якої здавна працювали на рафінерії „Галичина” у парафіновому цеху133.
Родина мешкала в одній із найгарніших млинківських вілл на центральній вулиці.
Під час німецької окупації упродовж 1941 – 1944 років у будинку родини Ґавлів
діяв зв’язковий пункт Армії Крайової, яким керував Броніслав Ґавел. Так звана
„Млинківчанка” серйозно допомогала навіть польським воякам з Борислава, також
мала зв’язок із Софією Ґарчинською з вулиці Бориславської, яка належала до підпілля
АК Жешівської станиці, адже її чоловік Валентин працював саме там.
Єврейська національна громада
Значно менше інформації вдалося нам віднайти про діяльність єврейської
національної громади Млинок Шкільникових та Сівкових. Щоправда, вдалося
з’ясувати, що однією із найдавніших родин, яка тут мешкала, були Тілемани. Вдалося
знайти

окремі

генеалогічні

дані

про

Осіаса

Тілемана,

який

народився

у Млинках Шкільникових 13 березня 1913 року, у 1939 – 1941 роках воював
у польській армії проти тоталітарних загарбників134.
З різних джерел довідуємося, що мешканці Млинок Шкільникових та Сівкових
132

Dynia M. // „Ziemia Drohobycka”. – Wrocław, 2007. – № 19 – 20. – s. 105 – 109.
Dynia M. // „Ziemia Drohobycka”. – Wrocław, 2007. – № 19 – 20. – s. 106 – 107.
134
All Soldier. Veteran & Prisoner Rolls & Lists results for Tileman // Ancestry. – [Інтернет-ресурс].
– Режим доступу:
http://search.ancestry.com/cgibin/sse.dll?gl=MIL_LISTS&rank=1&gsln=Tileman&gsln_x=XO&gss=angsd&_F
0003CA4_x=1&uidh=000&_F0003CA4=
133

74	
   ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
  

	
  

долучилися до рятування євреїв Дрогобича та околиць у власних будинках
під

час

Голокосту

1941 – 1942

років.

Наприклад,

Кароль

Климчак

з Млинок Шкільникових разом із дружиною у спеціальній кімнаті, переобладнаній
на склад сіна і соломи, переховували членів єврейських родин Й. Ґроссмана,
Л. Фассмана, Штембаха, Димка, Вайс, Дример та інших. Конспірація здійснювалася
за допомогою млинківчанина Петра Стецика, який був братом дружини Климчака
та сусідом поляка Яна Савінського135. Такі спільні зусилля свідчать про добрі взаємини
між усіма національними громадами. Загалом Ян Савінський та Петро Стецик
переховували 54 євреїв

136

. Також до справи долучилися Софія Савінська

137

та Бартоломей Стецик – мешканець Млинок Шкільникових (народився 1910 року
в Бориславі)138.
Меморіал цивільним жертвам тоталітарних режимів на горі Тептюж біля
Млинок Шкільникових
Вершина та лісистий масив гори Тептюж під час Другої світової війни були
місцем регулярних розстрілів „неблагодійних” громадян Дрогобиччини. Місце скоєння
убивств цивільного населення знаходиться на вершині гори Тептюж, на місці
колишнього нафтового шибу, який функціонував у міжвоєнний період. Гора межує
з різними населеними пунктами: на півночі – з Млинками (Шкільникові та Сівкові),
на північному заході – з селом Дережичі, на південному сході – з селом Модричі,
на південному заході – з селом Губичі. З півдня гору Тептюж оточує річка Вишниця,
а з заходу – Тисмениця. Сучасна назва гори в офіційній документації зазначена
як Кіптяж, що є помилковим і побутує виключно на планах та картосхемах лісових
угідь Дрогобицького лісництва, позначаючи таким чином квадрат № 38, який сьогодні
знаходиться у підпорядкуванні Трускавецького лісгоспу. Зазначимо, що ці картосхеми
укладалися у 50-х роках ХХ століття – тоді, ймовірно, працівниками лісгоспу було
допущено банальну помилку у написанні географічної назви „Тептюж”, яку записали
як „Кіптяж”, а згодом, на початку 90-х років ХХ століття, автоматично, без необхідних
уточнень, перенесли на картосхему сучасного районування Дрогобицького лісництва.
135

Pilecki J.М. Sprawiedliwi z Ziemi Drohobyckiej // „Ziemia Drohobycka”. – Wrocław, 1997. – № 10.
– s. 21.
136
Ibid. – С. 23.
137
Pilecki J.M. Sprawiedliwi z Ziemi Drohobyckiej (3) // „Ziemia Drohobycka”. – Wrocław, 2000. – № 13.
– s. 45.
138
Pilecki J.М. Sprawiedliwi z Ziemi Drohobyckiej // „Ziemia Drohobycka”. – Wrocław, 1997. – № 10.
– s. 23.
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Сьогодні земельна територія Тептюжа належить юридичному підпорядкуванню
Модрицької сільської ради. Гора вперше була описана Іваном Франком у творі
„Boa

constrictor”.

На

північно-західному

схилі

Тептюжа

знаходиться

відоме

середньовічне оборонне городище домонгольського періоду ХІ – ХІІ століття.
У 2013 році парох млинківської парафії Св. Юрія Побідоносця о. Євстахій
(Ладика)

звернувся

із

проханням

про

організацію

ексгумаційних

робіт

на меморіальному комплексі 1941 року. На прохання о. Євстахія Ладики та автора цієї
статті, згідно з „Програмою вшанування пам’яті жертв війни та політичних репресій”
Львівської обласної ради, дослідницькі роботи проводилися у серпні 2013 року
в околиці села Модричі.
До моменту проведення пошуково-дослідницьких робіт, у літературі висувалися
різні

версії

стосовно

кількості

жертв.

Так,

член

Дрогобицького

обласного

Проводу ОУН Адольф Гладилович, який у 1941 році виконував обов’язки референта
зв’язків з адміністрацією, мав можливість особисто обстежити наслідки злочинів
сил НКВС в околицях Дрогобича139. За його даними, під час відступу радянської армії
наприкінці червня 1941 року на горі Тептюж було розстріляно 19 осіб140. Розшукуючи
свого батька, Адольф Гладилович сподівався побачити його серед загиблих, відтак
докладно описав побачене:
„Кілька

днів

пізніше

в

лісі

на

горі

Тептюжі,

куди

веде

дорога

з

Дрогобича

до Тустанович, діти збирали ягоди. Під однією дитиною запалася земля. В ямі, що була ледве прикрита
землею, були розстріляні – дев’ятнадцять чоловіків. Я зараз пішов туди. Розстріляні, між ними один
у вишиваній сорочці, лежали вже рядом, а люди приходили й розпізнавали. Розпізнавати не було легко,
бо обличчя були здеформовані від пострілів. Я пильно приглядався до кожного обличчя, але батька між
розстріляними не було”141.

Додам, що моя бабуся – Павліна Возна, колишній остарбайтер та учасник грекокатолицького підпілля в Дрогобичі, у липні 1941 року, коли була молодою дівчиною,
також ходила на Тептюж упізнавати загиблих, а потім розповідала, що серед них було
й двоє військових.
Нещодавно

поет

Роман

Пастух,

послуговуючись

139

усними

свідченнями

Шалата М. На вістрі серця і пера Адольфа Гладиловича // Дрогобиччина – земля Івана Франка.
– Т. 4. – Дрогобич, 1997. – С. 638.
140
Гладилович А. „Кличе Україна, наша батьківщина” // Дрогобиччина – земля Івана Франка.
– Т. 4. – Дрогобич, 1997. – С. 366.
141
Шалата М. На вістрі серця і пера… – С. 638.
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старожилів, помилково констатував, що на горі було закатовано 24 жертви142. Таке
ж число жертв згадується у невеликій замітці під назвою „Шана тлінним останкам
героїв”, опублікованій в газеті „Вільне слово” за 27 липня 1941 року:
„Дня 23 липня 1941 р. в 3 годині пополудні відбулись похорони 24 ново відкритих жертв озвірілого
московсько-жидівського садизму, що їх знайдено в дрогобицькому лісі Тептюжі. Хоча цього дня природа
немов оплакувала ці невинні жертви, сіючи дрібним дощем – сльозами, українське громадянство взяло
масову участь, щоб віддати належну шану тлінним останкам героїв. Після похоронних церемоній один
з-поміж священиків виголосив зворушливу промову та висловив якнайширшу подяку представникам
Німецької Армії за визволення з-під енкаведівського терору. Мішаний хор відспівав панахиду
та декілька революційних пісень. Цікаво, що двох польських священиків не захотіли залишитись
до кінця і при перших словах пісні „Не пора, не пора” покинули похорони”143.

У 1989 році на місці поховання було відновлено символічну могилу
та встановлено залізний хрест із написом „Вічна пам’ять жертвам сталінського
терору” 144 . Із здобуттям незалежності України, відродилася історична пам’ять
про жертви сталінських репресій на Тептюжі, що відображалося в організації щорічних
панахид, упорядкуванні могили та околиці. На початку 90-х років минулого століття
могилу було засаджено калиною.
У 90-х роках ХХ століття дрогобичанка пані Воробець з вулиці Стрийської,
а також пані Попель дали свідчення Петрові Сов’яку, у яких також підтвердили масові
звірства НКВД над українцями на горі Тептюж. Мешканка Млинок Шкільникових
Євгенія Весела (з родини Сидоренків) розповіла свою історію. Як виявилося, її батько
брав участь в обмиванні та захороненні убитих на горі Тептюж, за що згодом радянські
„освободители” вивезли його у Сибір. Щоправда, свідчення іншої млинківчанки,
Мирослави Сенів, вельми відрізняються від усталеної в історичній пам’яті версії.
Свідок уперше зазначила, що насправді на горі Тептюж було розстріляно не українців,
а євреїв.
Уже під час проведення пошукових досліджень у серпні 2013 року з’явилася
інформація, що поховані на Тептюжі можуть бути євреями, розстріляними німцями
у липні 1941 року. Зокрема, у щоденнику командира айнзатцкоманди Фелікса Ландау
зафіксовано такі дані:
142

Пастух Р., Сов’як П., Шимко І. Дрогобиччина: свідки епох. Енциклопедична книга-альбом. – Дрогобич,
2012. – С. 227.
143
Василик. Шана тлінним останкам героїв // „Вільне слово”. – Дрогобич, 27 липня 1941.
144
Пастух Р., Сов’як П., Шимко І. Дрогобиччина... – С. 227.
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„Дрогобич. 12 липня 1941 року. О шостій ранку мене розбудили: ‘Необхідно виконати вирок!…’
Ну що ж, прекрасно, я знову буду катом, а потім і могильником, чому б і ні?… Двадцять три людини
повинні бути страчені, серед них дві жінки... Ми повинні були знайти підходяще місце для розстрілу
та поховання. Декілька хвилин, і воно було знайдене. Засуджені – з лопатами, повинні самі викопати собі
могили. Двоє беззвучно плакали. Інші проявляли неймовірну мужність. Я наказав швидше копати,
щоб не думали… Дивно, я абсолютно спокійний. Ніякої жалості, нічого. Цінні речі, годинник і гроші –
все в одну купу… Ці дві жінки повинні були стати на крайку рову і бути розстріляні першими. Вони
йшли й оберталися. Шестеро з нас повинні стріляти. Ми розподілили роботу таким чином – троє повинні
були поцілити в голову, троє в серце. Я цілив у серце. Постріли були точні, і мізки вилітали в повітря.
Три

кулі

в

череп –

надто

багато,

майже

зносять

голову.

Майже

усі

впали

без звуку, тільки двоє довго мучилися. Пістолетний постріл нічого не коштує, але це не наша невдача,
ми

стріляємо

разом.

Остання

група

повинна

засипати

убитих

у

й її черга, і вони падають у рів. Втомлений, без задніх ніг, повернувся додому…”

рові,

потім

настає

145

.

Отож, версія, що знайдені тіла помилково були прийняті за жертви репресій
НКВС, похованих 23 липня 1941 року за участю священиків, має серйозні підстави.
Оскільки церква Млинок Шкільникових була дочірньою парафією Модрич,
службу відправив о. Юліан Слонський (одночасно із Модричами та Млинками правив
у Сільці), який був парохом до 1944 року146.
Свого часу поховання впорядковували співробітники музею „Дрогобиччина”
на чолі із Марією Головкевич. Пізніше пам’ятку відновлював також Ігор Чиж, який
сьогодні працює оператором ТОВ „Алсет Плюс”.
Відповідальну християнську місію догляду за могилою понад 20 років сумлінно
виконував парафіяльний священик о. Володимир (Маців), який служив у парафії
Св. Юра Млинок Шкільникових упродовж 1991 – 2012 років. Варто однак підкреслити,
що за останні кілька років мерія міста Дрогобича та влада району, керманичі культури
та численні політичні діячі не реагували на прохання млинківчан зупинити масовий
вивіз сміття на гору Тептюж, де якраз навпроти пам’ятної могили було влаштовано
сміттєзвалище. Цей безнадійний факт пасивності привернув увагу журналістів
інформаційного агентства „ZIK”, за словами яких „ліс завалено мішками побутових
відходів: склотарою, пластиковими пляшками та будівельними відходами” 147 . Таке
знущання не припинилося б, якби у травні 2012 року студенти історичного факультету
145

[Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/Дрогобицьке гетто
Дорогий О. Як ми будували читальню і церкву в Млинках Шкільникових // Дрогобиччина – земля Івана
Франка. – Т. І. – Нью Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1973. – С. 323.
147
На Львівщині біля поховання жертв сталінського терору влаштували сміттєзвалище. – [Інтернетресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/ua/news/2013/05/15/408502
146
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ДДПУ ім. Івана Франка власноруч не взялися за прибирання території.
Дослідження розпочалися 21 серпня і тривали до 28 серпня 2013 року. Перший
етап розкопок полягав у відкритті території поховання за допомогою екскаватора.
Після зняття насипу було встановлено, що периметр поховальної ями був обкладений
кількома рядами цегли, розміри та фактура якої говорять про те, що ці дії були зроблені
ще

в

липні

1941

року,

коли

здійснювалося

поховання

жертв

розстрілу.

Під час пошукових досліджень в околиці села Модричі, на вершині гори Тептюж
виявлено місце поховання жертв репресій у кількості 23 особи. Вони лежали
у дерев’яних домовинах і, згідно з обстеженим матеріалом, були цивільним
населенням. Згідно з існуючими даними, вони могли бути або українцями – жертвами
органів НКВС, або євреями, розстріляними німецькою айнзатцкомандою у 1941 році.
На

жаль,

поганий

стан

збережених

останків,

відсутність

ідентифікаційного

супровідного матеріалу, а також суперечливість свідчень не дозволяють з упевненістю
зарахувати їх до одних, чи других. Ексгумація не проводилася, а могила була
відновлена у її первісному вигляді.
Особисті речі, знайдені у могилі, представлені лише кількома предметами: біля
останків № 9 виявлено дві радянські монети номіналом 10 копійок 1939 року
карбування; біля останків № 12 – пластмасовий гребінь чорного кольору з клеймом
„Austria” з одного боку і „Durabit Garantie” – з іншого, а також залишки шкіряного
гаманця з відтиснутим на ньому написом „Składy drzewa i parkietów f-my inż. J. Liliental.
Kraków tel. 140-8…”; біля останків № 14 – дуже знищені 5 копійок невстановленого
року

карбування;

біля

останків

№ 18

–

2

однокронові

словацькі

монети

1940 і 1941 років та дві польські монети номіналом 2 злоті 1934 року карбування; біля
останків № 19 – невеликий, погано збережений ґудзик або значок з незрозумілим
орнаментом чи зображенням.
Таким чином, наявний супровідний матеріал дозволяє стверджувати, що люди,
поховані на вершині гори Тептюж, були цивільними мешканцями, які загинули
в результаті насильницької смерті. На жаль, визначити, кого саме вони представляють,
– українців – жертв політичних репресій НКВС, чи євреїв – жертв Голокосту,
– на даний момент надто складно. Через це було прийняте рішення не проводити
ексгумацію, а могилу відновити у її первісному вигляді.
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Віктор ПЕНЬКО
Луцьк

Шлях до порозуміння
(щодо українсько-польського конфлікту під час Другої світової війни
та у повоєнний час)
Після такого заголовка хочеться запитати: а кому це порозуміння потрібне?
Особливо після того, коли довідуєшся, що і
які

одностайно

виступають

за

польська, і українська сторона,

польсько-українське

порозуміння,

одночасно

пропонують свій індивідуальний варіант цього порозуміння. Іншими словами
– намагаються виграти у цій вкрай важливій справі. Йдеться не про державних лідерів
України та Польщі – тут усе гаразд, а про істориків, публіцистів, громадських діячів.
Виграти можна, але на короткий час, бо змагання у сфері ідеології в умовах відкритого
суспільства гарантує періодичне повернення до, здавалося б, вирішеної проблеми.
І знову пошуки відповідей на запитання, пошуки заперечень, спростувань. У цьому
пошуковому процесі можна приєднатися до вже напрацьованих схем тверджень
та заперечень, а можна пошукати інші підходи до осмислення того, що сталося і того,
як ці події трактують.
У таких пошуках можна покластись на силу моралі, але мораль не завжди
ефективна. Мораль встановлює внутрішні заборони і правила стосунків у межах кожної
спільноти, яка самоусвідомлює своє існування: від родини – до кримінального
угрупування 148 . Це правила відносин між старшими і молодшими, між жінками
і чоловіками. А ще мораль кожної спільноти усвідомлює і встановлює правила
відносин з „чужими”, тобто з представниками іншої спільноти. „Чужі” завжди
є чужими, бо не є своїми, а тому стосунки з чужими завжди мають шанс перерости
у ворожі. Слабкість моралі у відносинах спільнот полягає у тому, що вона утримується
148

Для більшості людей поняття мораль і злочинність є несумісними, оскільки мораль асоціюється
з чимось виключно позитивним. Вони не беруть до уваги того, що почуття і розуміння позитивності
є індивідуальним, у тому числі сформованим у межах певної спільноти. Це почуття і розуміння можна
набути й будучи членом злочинного (антисуспільного) угрупування, займаючись злочинною діяльністю,
і не тільки у місцях позбавлення волі. У даному випадку не йдеться про політичну діяльність,
спрямовану на повалення або зміну певного політичного ладу. У той же час, слід зважати на те, що будьяка політична доктрина тим чи іншим чином „моралізується” як ізсередини, так і з боку опонентів,
або ворогів. Моральне право боротися з кимось і навіть фізично знищувати здобуває той, хто керується
думкою, що він є стороною позитивною, натомість протилежна сторона є недосконалою або навіть
неповноцінною. Для кримінальника інші люди, які заробляють працею є „лохи – термін, поширений
на пострадянському просторі”, тобто такі, котрі не заслуговують на повагу і співчуття. У релігійному
середовищі поширене поняття „невірний”, „єретик” та інше. У міжетнічних стосунках існує уявлення
про неповноцінні або шкідливі нації та етноси.
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у свідомості людини на чуттєвому рівні. Це нерідко є перевагою людини моральної,
але чуттєвість може схибити, якщо людина несподівано потрапляє в умови,
де її моральне кредо не сприймається узагалі, або сприймається неадекватно.
У цьому контексті пригадується заклик до людей доброї волі щодо оцінювання
українсько-польського протистояння: „Вибачаємо – вибачте нас”. Дуже мудра думка
і мудра пропозиція, але чи кожна людина здатна її реалізувати? Пробачити може
той, хто здатний зрозуміти того, кого прощає. Але зрозуміти іншого, кого до цього
сприймав за свого опонента, а може й ворога, означає якоюсь мірою зректися самого
себе. А чи багато таких, хто це може зробити? Не кожна людина може довірити себе
Богові, тобто покластись на Його волю і Закон, а тут тим більше – довіритись смертній
людині149.
Можна покластись на силу права. Але права взагалі немає, принаймні у сучасній
цивілізації, тобто немає єдиної теорії права, окрім ідеї природного права. Право
залежить від конкретних політичних систем і конкретних людей, воно виражається
у конкретних юридичних законах, які далеко не завжди відповідають потребам
людства. Матеріальний носій права – юридичний закон – є продуктом людської уяви
про істину і справедливість150, якщо окремі творці конкретної юридичної норми взагалі
над цим замислюються. У рамках правових можливостей можна виявити конкретного
злочинця – у разі домовленості, що це є злочинець – і покарати його, придумавши йому
покарання151 за цей злочин. Але чи можуть всі люди бути учасниками домовленості
з питань злочину і реагування на нього? А тому чи можуть вони погодитися з правовим
висновком, заспокоїтись і зректися почуття помсти 152? Переважна кількість людей
не мислить правовими категоріями. Навіть не всі юристи є правниками.

149

„Ми довідуємось, ким ми є, тільки після того, як взнаємо, ким ми не є, і тільки після цього
ми розуміємо, проти кого ми”. – Див.: Самюэл Хантинггтон. Столкновение цивилизаций. – [Інтернетресурс]. – Режим доступу: http://modernlib.ru/books/hantington_samyuel/stolknovenie_civilizaciy/read
150
Від часів „Саксонської правди” – Lex Saxonum, 802 – 803 роки від Різдва Христового – європейцям
відомо, що злочином визнається та дія, яка зазначена у законі, і покарання за скоєний злочин може бути
призначене лише таке, яке передбачене законом.
151
Досі надактуальними є питання: чи слід уважати смертну кару карою за злочин, чи припустимою
є смертна кара, яка завдає психологічних та фізичних страждань засудженому до страти. Первісні
суспільства, ранні античні обмежувалися вигнанням із племені. За часів середньовіччя у Європі
засуджених спалювали живцем у присутності натовпу. Підставою засудити до спалення могло бути
не лише аргументоване доведення факту злочину, а й звичайна підозра, бо як практично можна довести
„зв’язок” із дияволом чи відьомство. В СРСР людей позбавляли волі лише за родинну приналежність
до засудженого.
152
Почуття помсти має глибинну психологічну природу. Досі серед фахівців немає чіткої позиції щодо
цього людського прагнення. Деякі психологи почуття помсти пояснюють намаганням людини повернути
минуле і виправити його. Такий собі конфлікт людини і часу.
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Можна покластись на силу історичної науки. Саме науки, але не на саму історію,
бо історія є тим, що сталося і що має вплив на сьогодення, незалежно від того, знаємо
ми про це чи не знаємо. Натомість історична наука залежить від конкретних істориків,
незалежно від того, чи вивчали вони науку історію в університеті, чи опановували
самотужки. Одним і другим притаманна методична, моральна, культурна, соціальна,
етнічна, ідеологічна і навіть іноді кон’юнктурна залежність. Стан наукового знання
залежить від потреб та пізнавальної спроможності людства. Долаючи стіну між своєю
уявою і об’єктивною реальністю на користь реальності, люди отримують знання,
які полегшують їх відносини з природою. Суть цього пізнавального процесу полягає
у

тому,

що

люди

можуть

полегшити

відносини

з

об’єктом

дослідження,

але не перемогти його. Перемогти об’єкт можна лише знищивши його. Можна знищити
людину і цілий народ, але неможливо знищити весь світ. Тому порівняно обачно
поводять себе ті, хто досліджує, так би мовити, світ фізичний, хімічний, біологічний.
Натомість дозволяють собі зайвого ті, хто досліджує світ людей, особливо юристи
та історики. Чимало істориків ставляться до життя людських спільнот так, наче вони
є їх творцями, або так, як ставляться батьки до своїх дітей. Дітей можна до безтями
любити, пробачати їм все, ними можна пишатися, вихвалятися, приписувати
їм усе, що хочеться у них бачити. На дітей можна гніватися, дітей можна карати,
наставляти, як старший і мудріший наставляє меншого або менш розумного.
Досліджуючи людство, історики часто забувають, що вони досліджують природу
– феномен, який живе за власними законами, бо якби було інакше, то цього суспільного
феномену просто б не було. В кожному історикові, як і в кожній людині, раз від разу
прокидається суддя, і тому замість того, щоби просто дати оцінку встановленій події,
він виносить звинувачувальний або виправдальний вирок, який в його розумінні
не підлягає оскарженню.
Залишається покластись на філософський спосіб мислення, тобто на філософію,
бо лише вона може чуттєве, інстинктивне перетворити у свідомості людини на предмет
розуміння 153 . Осмислення дає людині можливість позбутися зайвих емоцій, фобій
і багато чого іншого, що виникає від невпорядкованості думок та почуттів. Йдеться
не про весь арсенал філософського мислення, а лише про його частину – філософію
історії, бо кожна історична подія має свою причину і є складовою певного процесу,

153

Марк Аврелій: „Час людського життя – мить; його сутність – вічна течія; відчуття непевне; будова
всього тіла тлінна; душа загадкова; слова недостовірні; життя – боротьба і мандри по чужині; посмертна
слава – забуття. Але що може вивести на шлях? Ніщо, крім філософії”.
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який так само важко побачити, як важко побачити право за юридичною нормою.
Не зайвим є звернення до досвіду філософії права, а також соціальної психології.
Почнімо з того, що питання українсько-польського чи польсько-українського
конфлікту у першій половині ХХ-го століття вже не один рік жваво обговорюється
у Польщі, Україні, Росії. Безліч наукових і журналістських публікацій, виставки,
кінохроніка, а про конфлікти українців та поляків трьохсотлітньої, чотирьохсотлітньої
давнини майже забуто? Але вони були. Під час цих конфліктів було пролито польської
та української крові не менше, аніж у ХХ-му столітті. Вбивали не лише військових,
а й дітей, жінок, мирних селян, ремісників, шляхтичів, священиків. Палили храми,
маєтки, міста, села. Нищили бібліотеки, інші предмети культури, релігії.
Проте проблема польсько-українського протистояння тих часів майже виведена
з

масового

інформаційного

простору

і

замінена

інформацією

про

події

у ХХ-му сторіччі. Про події XVI – XVIII століть говорять і пишуть лише окремі
науковці, натомість мовчать сучасні публіцисти, блогери. Усім їм можна закинути
все, що завгодно, але варто згадати дуже просту істину: дії людини є результатом
її мислення. Мислення людини є наслідковим явищем, яке має свою, іноді приховану
для мислителя, причину. Наразі немає підстав підозрювати усіх авторів на згадану тему
у нещирості та кон’юнктурності.
Жвавіший інтерес до подій у ХХ-му сторіччі можна пояснити більшою
актуальністю подій недавніх, аніж давно минулих. Мовляв, живими є очевидці, жертви.
З останнім можна погодитися, але тільки у контексті проблеми факторів сприйняття
особою одного або заперечення іншого. Те, що сталося порівняно не так давно,
сприймається простіше, бо зрозумілішою є логіка подій. Проте сприйняття інформації
про минулі події і самі ці події – це не одне й те саме. Пересічний читач, слухач, глядач
черпає інформацію не з першоджерел і, що найголовніше – не за власним
обґрунтованим принципом усвідомлює цю інформацію. Він робить це згідно
зі схемами, підготовленими іншими людьми, традиціями, ідеологіями. Про це добре
знають фахівці з методик та методології досліджень, а ще інформаційної роботи,
організації та проведення інформаційних воєн. Історики знають, що не в усьому можна
довіряти мемуарам, спогадам на мікрофон154. Але трапляються винятки.
154

Відомий радянський маршал К. Жуков, інші генерали і маршали – учасники німецько-радянської
війни 1941 – 1945 років у 60 – 70-х роках минулого сторіччя опублікували свої мемуари. Окремі книжки
витримали кілька видань. При порівняльному аналізі навіть самих видань, не кажучи про різних авторів,
знаходяться доволі помітні розбіжності. Причиною цього можуть бути: кон’юнктурні міркування, зміни
у пам’яті або світогляді.
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Автору цієї статі разом з колегами довелось за урядовою програмою
„Реабілітовані історією” опрацьовувати кримінальні справи з архіву Служби Безпеки
України, який колись належав НКВС-КДБ, засуджених за ст. 54 155 Кримінального
Кодексу УРСР 1929 року та ст. 62, іншими статтями КК УРСР 1960 року, віднесених
до категорії злочинів проти держави. У протоколах допитів 40 – 50-х років є чимало
свідчень згодом засуджених, у тому числі

до вищої міри покарання, розстрілу,

з приводу дій УПА, Армії Крайової, інших польських формувань. Це відповіді
на запитання радянських слідчих, в умовах психологічного тиску та фізичних тортур,
яких завдавали підслідному. З протоколів допитів видно, що, допитуючи українців,
слідство не цікавилось діями поляків. Для нього найважливішим було викрити
українське антирадянське підпілля, тому про злочини АК не питали, і не готували
до відповідей попередніми навідними питаннями. Просто фіксувалося повідомлення
арештованого. Підслідні називали день, рік, село, іншу місцевість, траплялося,
що називали учасників розправ над українським населенням. Так само вони
розповідали про розправи над мирними поляками з боку УПА. Такого роду інформація
заслуговує на значну довіру, оскільки наслідки слідства не впливали на визначення
покарання. Вироки визначалися не радянськими слідчими, судами або їх замінниками,
а постановами ВКП(б)156.
Отже, повертаємося до змістової частини самої дискусії. Найбільша увага
у зв’язку з подіями ХХ-го сторіччя здебільшого стосується питань винищення мирного
населення і навіть спроб встановити, хто постраждав більше. Отож, виникає запитання:
а кому це вигідно? Бо висновки сторін дискусії часто є взаємозаперечними, що не лише
не врівноважує українсько-польські відносини, а навпаки – загострює їх. Стосовно
останнього можна поговорити й про існування третьої ворожої сторони, яка робить
все, аби посварити українців з поляками. А чи варто? Якщо двоє не можуть знайти
порозуміння, то неодмінно знайдеться третій. Тему третьої сторони треба залишити
спецслужбам. Очевидним залишається те, що, як польські й українські історики,
публіцисти мислили десять, п’ятнадцять років тому, то майже так само вони мислять
і сьогодні. Додалося хіба що твердження, що з цим треба щось робити, бо політичні
реалії вимагають порозуміння, а історичні факти, навпаки, спричиняють непорозуміння
155

Стаття Кримінального Кодексу УРСР із категорії злочинів проти держави. Аналогічна 58-а стаття
у КК РСФСР, за якими виносились вироки, громадянам і негромадянам СРСР, які визнавались ворогами
(контрреволюціонерами) радянської політичної системи.
156
ВКП(б) – Всесоюзна Комуністична партія більшовиків, яка згодом назвалась Комуністичною партією
Радянського Союзу – єдина правляча політична партія у СРСР з 1918 фактично до 1990 року.
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серед пересічних поляків і українців. Громади тиснуть на політиків, чим ставлять
їх у незручне становище. Якщо наступні дослідження опиратимуться на оцінювання
й переоцінювання прийнятих колись кожною стороною фактів157, то ніяких зрушень
не буде. Треба шукати базову причину українсько-польського непорозуміння
у визначений час, яка на даному етапі історії має об’єктивну природу.
Отже,

головна

увага

приділяється

винищенню

мирного

населення

або позбавленню його можливості жити на рідній землі, сповідувати рідну віру тощо.
Уявімо себе, якщо не дослідниками, то принаймні слідчими, і замислимось
над питанням мотивації дій осіб, які чинили насилля. Справа є масштабною, оскільки
йдеться не просто про суму вбивств, знущань з побутових міркувань. Важко прийняти
й твердження, що всі дії чинили особи зі зрушеною психікою. Такі були, але вони
не складали помітної величини. Це можна довести тим, що, якби це насправді так було,
то насильники зазнали б масового осуду перш за все серед співвітчизників. Натомість
маємо

інший

приклад:

чимало

співвітчизників,

якщо

не

схвалювали,

то й не заперечували. Не бракувало і таких, що підтримували ці акції158.
Тому слід говорити про стан і трансформацію культур українців та поляків
у визначений у цій статті час. Визнавати або бодай припускати, що мотиви
дій конкретних виконавців спиралися не на їх асоціальну орієнтацію, а на певні
національно-культурні засади. Для цього зосередимо увагу на суб’єктові цих трагічних
дій. Він/вони не впали з неба, їх не завезли у Польщу, в Україну з іншої планети
чи навіть іншого континенту. Окрім цього, слід звернути увагу на те, що серед
тих, хто вчиняв злочини, і з польського, і українського боку, не бракувало людей,
які мали освіту: гімназійну, духовну і навіть університетську. Серед них не бракувало
вихідців з небідних і освічених родин. Цим фактом можна зігнорувати, що здебільшого
роблять історики та публіцисти, але цим не можна нехтувати вже тільки тому, що будьякі теорії розробляють інтелектуали, а реалізовують народні маси. Не можна ігнорувати
157

Факт, від лат. factum – зроблене, те, що насправді відбулося. Проте існує різниця
між тим, що насправді сталося і сприйняттям цього конкретною людиною чи конкретними людьми
у конкретних умовах їхнього життя. Скажімо, сприйняття людиною смерті близької людини і смерті
людини зовсім невідомої, або навіть ворога. У цьому сенсі актуальним є вираз: смерть однієї людини
сприймається як трагедія, натомість смерть тисяч є всього лише статистикою.
158
Тема потурання насильству співвітчизників набула актуальності після закінчення Другої світової
війни. Німецькі, австрійські інтелектуали перейнялися питанням: чому їхні добропорядні співвітчизники
не повстали проти винищення євреїв, ромів, слов’ян? Чому погоджувалися із винищенням
гомосексуалістів, калік, психічно хворих? Чому допустили знущання й убивства своїх друзів,
які сповідували іншу віру, дотримувалися інших політичних поглядів, зрештою, були демократами.
В СРСР цю тему, зокрема, порушив письменник Александр Солженіцин. Ішлося про масові політичні
й класові репресії, винищення людей штучно організованим голодом, примусовою депортацією цілих
народів і класів.
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й того, що будь-яка теорія стає масовою не завдяки її авторові, а за умови існуючого
на неї попиту.
Так колись, в умовах первинного капіталізму, поширився марксизм – теорія,
яка у спрощеній формі доводила виняткове право осіб, які не володіють матеріальною
власністю, правити всіма іншими класами та соціумами, включно „з побудовою
безкласового та соціально однорідного суспільства”. Така собі ідея про історично
„повноцінні”

і

„неповноцінні”

класи.

Фактично,

первісна

ідея

соціальної

справедливості, витоки якої можна побачити в буддизмі та християнстві, перетворилася
на теорію класового насилля й соціальної нерівності.
Не від лукавого походить і націоналізм, який, за своєю суттю, є теоретичною
протилежністю соціалістичних теорій. Подібно до соціалізму, який може опуститися
до „більшовизму”, націоналізм може існувати у своїх примітивних формах: расизмі,
фашизмі, нацизмі. Коли суспільство досягає стану міжкласового непорозуміння, воно
кидається в обійми соціалізму. Коли це непорозуміння сягає ненависті, взаємної
зневаги, то опускається до „більшовизму”. Коли нація опиняється на межі свого
знищення, або коли вона потребує активного розвитку, аби вийти з кризи,
то на передній план виходить націоналізм. І соціалізм, і націоналізм – це суспільно
консолідуючі теорії, а тому будь-яка спільнота обирає одну з двох теорій – залежно
від того, яка з них відповідає часові та потребам спільноти.
Розпочинають цю справу інтелектуали. Вони першими вловлюють актуальність
теми. За ними слідують політики, які, свідомо чи несвідомо, використовують народну
потребу, представляючи її як власне відкриття і дороговказ для того ж самого народу.
Політика є мистецтвом можливого, так само як в торгівлі – продати можна лише
те, на що є попит і гроші. Збіднілий народ завжди купує дешеві речі, так само,
як росіяни у 1917 році спокусилися не на соціал-демократизмом, а на більшовизм.
Німці у 30-х роках минулого століття, після нетривалих пошуків істини, відмовились
від своїх соціалістичних поводарів і навіть від радикальних комуністів і повірили
Адольфові Гітлеру.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть у Європі розпочався процес розвалу
імперій, що також спричинило зміну теоретичних уподобань. На уламках імперій
утворювалися нові держави, історично протилежні цим імперіям. На зміну соціалізму,
продукту європейських імперій, прийшов протилежний йому націоналізм. Імперії
творили стани, натомість національні держави творив третій клас: буржуа, бюргер,
куркуль, фермер. Клас, який потребував державної влади для захисту своїх
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економічних та соціальних інтересів. Такі собі держави історичних націй159: Угорщина,
Чехословаччина, Польща, Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія. Стосується це й нової
Австрії, Німеччини, Румунії, Болгарії.
Яка теорія могла бути актуальною для цих держав і їх націй на той час, особливо
для Польщі? Соціальна чи національна? Очевидно, що національна. Чехословаччина
взяла трохи того, трохи того, бо за часів перебування у складі Австро-Угорщина
не була пошматованою на окремі частини. Натомість Польща, яка відродила свою
державність у 1918 році, збиралася зі шматків: частина від Австрії, частина
від Німеччини, частина від Росії. 125 років існування нації у різних державах
– це 125 років перебування у трьох різних політичних, культурних та економічних
системах. Наслідком цього було існування на початку ХХ століття трьох варіантів
польської культури. Вистачить нагадати, що у 1918 році у Варшаві російської мови
було не менше, ніж у сучасному Києві. Три типи культури польського робітничого
класу, селянства, промисловців, військових. Порівняно з ними, єдиними були хіба
що інтелектуали та римо-католицькі священики160.
Очевидним є те, що національна, а по суті націоналістична, ідея перемогла
в силу об’єктивних причин. Лише ця ідея могла утворити територіально і соціально
єдину націю, як основу єдиної Польщі. У цьому процесі немає сенсу шукати чиєїсь
провини або злого умислу – це була вимога часу і переважна кількість поляків
їй підкорилися. І не тільки поляки, а й, у своїх державних утвореннях, – болгари, німці,
румуни, австрійці, угорці, естонці, фіни. Кожен народ мав свої проблеми, але жоден
з них не зрадив свого націоналістичного шляху.
Не дійшли рівня історичної нації словаки, і тому опинилися у спілці та під опікою
чехів. Демократичні чехи пообіцяли їм та закарпатським українцям федеративний
устрій, але зважилися на нього лише у 1938 році, коли опинилися перед загрозою
окупації Німеччиною та втрати через це своєї державності. Ідеологи, політики нових
держав дуже добре знали, що сама по собі ідея держави є неефективною серед
пересічних громадян. Держава як самоціль неприйнятна для більшості людей. Серед
159

Поняття „історична нація” було остаточно сформулювало німецькою класичною філософією, зокрема
Г. Геґелем, суть якого полягає у вищості нації, яка досягла своєї державності порівняно з іншими,
недержавними націями. Ця ідея неабияк уплинула на формування національних форм державного
націоналізму в Європі.
160
У контексті русифікації польського краю російський уряд активно підтримував позиції православної
церкви на сході Польщі, як ідеологічної та організаційної альтернативи пропольському рухові.
Окремими циркулярами визначався навіть архітектурний стиль культових споруд. Усі православні
церкви було перебудовано в „північно-рускому” стилі. Такої самої архітектурної трансформації зазнали
православні церкви в України та Білорусії.
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людей панувала і панує думка, що добре там, де не заважають займатися своєю
матеріально прибутковою справою, а не там, де є влада161. Ідею держави заради самої
держави можуть прийняти одиниці, тому значна кількість людей охоче сприймає
державність лише в її етнічному, іноді в релігійному обґрунтуванні162.
На початку ХХ-го сторіччя у Європі запанував етноцентризм, який, виконавши
свою колосальну державотворчу місію, роз’єднав народи Європи, що, своєю чергою,
відкрило шлях до Другої світової війни. У цьому етноцентричному процесі українці
не стали винятком: у двадцятих роках ХХ-го сторіччя вони піднялися до рівня
історичної

нації 163 . На той час Україну було поділено між чотирма державами:

румунська, польська, чехословацька частини українців зазнали певних етнічних
утисків. В УРСР, під виглядом „творення соціалістичної за змістом та української
за формою культури”, розпочалося фізичне винищення українських інтелектуалів,
священиків. Окремим серед них зберегли життя, але згодом дискредитували164. Події
на заході і сході України спричинили активне формування етноцентричної української
політичної культури. Відбувалось це переважно на її західних теренах, оскільки
українці в УРСР, зазнавши потужної пролетаризації, увійшли у стан етнокультурної
амнезії, перетворились на спільноту колгоспників, робітників та їхню „народну”
інтелігенцію. СРСР був продовженням Російської імперії, а імперії не терплять
націоналізму на своїй території доти, доки відчувають себе імперіями. Галичина,
Волинь, Закарпаття, Буковина опинилися в зоні національних держав, де щоразу
отримували додаткові стимули для розвитку українського націоналізму.

161

Попри релігійні та етнічні розбіжності, в Турції свого часу оселились і досі живуть вірмени, греки,
болгари, займаються комерційною, ремісничою справами. У 20 – 30-х роках минулого сторіччя, у часи
розбудови польської держави чимало поляків емігрувало до Франції, США. Під час опрацювання
згаданого вище архіву СБУ було виявлено документи, які підтверджують, що першими остарбайтерами
з Волині були виключно етнічні поляки. Згодом до них приєдналися українці. Ці люди виїхали
до Німеччини добровільно. Значно пізніше людей почали вивозити примусово. Особливістю цього факту
є те, що поляки їхали на заробітки до країни, яка окупувала їхню батьківщину, позбавила її державності.
162
Більшовики зуміли подолати цей феномен, запропонувавши ідею держави пролетарів, великої
спільноти робітників, у якій вся влада належатиме робітникам. Найприйнятнішим у цій ідеї для людей
була віра у те, що це буде спільнота, яка, завдяки владі пролетаріїв, не знатиме соціального
пригноблення. Аналогічно мислять прихильники національної, а особливо мононаціональної держави.
Таке собі колективне подолання страху перед владою уявного або справжнього ворога.
163
Неможливо з точністю до одного року й навіть десятиріччя встановити зміну в культурі. Зміни
формуються роками і проявляються у конкретних знакових подіях. 1929 року низка емігрантських
українських організацій утворили політичну партію ОУН, яка заповзялась відстоювати державні
інтереси українців.
164
Колишніх соціалістів М. Грушеського, В. Винниченка, С. Петлюру, котрі так ніколи й не змінили
своїх поглядів, радянська влада оголосила фашистами. Фактично це сталося тільки через те, що вони
визнали право українців на власну державу. Починаючи з 2004 року, подібне демонструє ідеологічна
машина Росії щодо проєвропейськи налаштованих українців.
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Державотворчі проблеми поляків продовжились під час німецької окупації
(1939 – 1945 роки) та в роки ПНР, до фактичного розпаду СРСР у 1991 році
як державно-політичної системи та геополітичного явища. У період німецької окупації
і багато років по тому польський визвольний рух діяв у рамках теорії національної
держави, в якій, закономірно, домінувала ідея територіального відродження
Речі Посполитої з часів, що передували її першому розподілові.
Коли нація в особі її поводирів не має чіткого уявлення про своє майбутнє,
або коли це майбутнє важко пояснити пересічним громадянам, то вся увага
зосереджується на минулому. Це притаманне будь-якій несформованій суспільній
системі. Мислителі епохи європейського Відродження, Просвітництва постійно
зверталися до образу ідеального минулого людства, яке, на їх думку, було чистим
перед природою і самим собою165. Але актуальне в одному може бути неадекватним
в іншому, що виразилося у тому, що польські державники у найскладніші часи
боротьби за незалежність Польщі не змогли відрізнити ворога від опонента, відрізнити
того, хто заперечує незалежність узагалі, від того, хто заперечує повернення Польщі
до часів ХVIII-го сторіччя.
З українського боку ситуація не була кращою. Провідники українського
національно-визвольного руху так само часто не відрізняли ворога від опонента. Логіка
націоналізму ХХ-го сторіччя була радикальною: здобути незалежність навіть ціною
краху іншої держави, тобто здобути незалежність України ціною державного
суверенітету Польщі, СРСР, Чехословаччини, Румунії. Окремі лідери ОУН(р) говорили
про це майже до кінця 40-х років минулого сторіччя. Сподівалися на Третю світову
війну, яка покладе край історії СРСР та його сателітів. Людство завжди потерпало
і потерпатиме від інерції мислення166.
Сила етнокультурного фактора криється у суспільній природі людини.
Етнокультура для людини, особливо на початку ХХ-го сторіччя, визначала суть

165

Цей теоретичний феномен добре ілюструється міфом про Адама і Єву (Книга Буття). Психологія
першої половини ХХ-го сторіччя пояснила це підсвідомим пригадуванням людиною її утробного періоду
життя у моменти своїх життєвих криз.
166
Існують відомості, що Ю. Пілсудський на початку ХХ-го сторіччя, коли мешкав у Токіо, намагався
встановити контакти з японською розвідкою, через яку запропонувати урядові Японії співпрацю заради
перемоги над Росією, що, своєю чергою, могло сприяти відродженню Польської держави. Поляки вельми
активно брали участь у військовій кампанії Наполеона Бонапарта проти Росії. ОУН(р) до 30 червня
1941 року була союзницею Німеччини заради встановлення державної незалежності України. На початку
90-х років минулого сторіччя не бракувало науковців, політиків, які вважали, що Україна повинна
проголосити юридичне відновлення Української Народної Республіки, а не обмежуватися правом
правонаступника УРСР як частини СРСР. Відновлення УНР, на їх думку, давало право претендувати
на території Молдавії, Білорусії, Росії, які входили до її складу.
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та умову збереження і продовження її власного життя. Людина завжди хоче жити
у звичному й серед звичного. Втрата такого викликає передчуття втрати власного
життя. Для прикладу, в Давніх Афінах співвітчизників не карали на смерть – визнаних
небезпечними позбавляли права жити у рідному полісі, чим прирікали на смерть
соціальну (ймовірність потрапити в рабство) і на смерть фізичну167. Один з мільйонів
погоджується на добровільне вигнання – всі інші воліють комусь належати.
Національна ідея державності надзвичайно потужна – вона здатна нівелювати
будь-який соціальний і навіть демократичний рух. Цим скористався Гітлер, який зумів
перепрограмувати німців: народ із властивими йому демократичними традиціями
перетворився на майже єдину колону нацистів. Цим займалися й лідери Польщі.
Це робила й ОУН – свого часу вельми впливова українська політична надбудова.
Не цурався націоналізму і „вождь” світового пролетаріату Іосіф Сталін168. Процвітає
державний націоналізм у сучасній Росії169.
Етноцентричні культури не схильні до взаємопорозуміння. Це свого роду закриті
інформаційні системи, в яких відбуваються певні культурні трансформації, в тому
числі й руйнівного для культури характеру. Суть цих деформацій полягає у виробленні
й засвоєнні носіями культури ціннісних схем, зведених до елементарної простоти.
У цих схемах титульний етнос ставиться в основу основ оцінювання всього,
що відбувається у ньому самому та за його межами. Етнос, скажімо, – поляк, українець,
німець, – представляється передусім як критерій оцінювання всього іншого, а лише
потім, як етнокультурний феномен. За такого підходу титульний етнос апріорі
є еталоном досконалості, а всі інші, не титульні – такими, котрі у чомусь мусять
поступитися. Для прикладу, футбольні фанати – своєрідний прояв урбаністичної
культури. Фанати різних футбольних клубів мислять однаково, їхнє оцінювання
дійсності не виходить за межі прийнятних для них цінностей, які є основним і єдиним
167

На цьому ймовірно побудована практика примусової депортації, що практикувалася і практикується
тоталітарними режимами. Опинившись в умовах іншої культури, людина частково втрачає себе,
є змушеною пристосовуватися до інших умов життя.
168
За особистим розпорядженням Сталіна у 1941 – 1953 роках було проведене примусове виселення
до віддалених місць проживання цілих народів: німців, кримських татарів, чеченців, інгушів, калмиків
та інших; чимало етнічних поляків, українців, литовців, латишів, естонців були примусово переселені
до Казахстану, Сибіру, Далекого Сходу; на початку 50-х років інспірована антиєврейська акція, відома
як „справа лікарів”. Від 1945 року Сталін відверто декларує етнічних росіян такими, що становлять
основу СРСР. Див.: И. Сталин. Выступление товарища И. В. Сталина на приеме в Кремле в честь
командующих войсками Красной Армии. – в кн.: И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского
Союза. – Изд. пятое. – Гос. Издательство Политической литературы. – М., 1946. – С. 173.
169
Павел Роек. Конец империи. – [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу:
http://inosmi.ru/russia/20141117/224325199.html
Paweł Rojek. Koniec imperium. – [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу:
http://tygodnik.dorzeczy.pl/id,4845/Koniec-imperium.html
90	
   ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
  

	
  

джерелом життєво важливої для них інформації: перемоги, поразки, рахунки, епізоди,
імена гравців, емблеми. Наслідком цього є те, що вони люблять і навіть обожнюють
не сам футбол як вид спорту, а себе у цьому футболі. В результаті фанат
або повноправний член клубу може бути калікою, але відчувати себе чемпіоном.
Із суспільними вадами марно боротися – вадам можна лише запобігати,
але для цього треба просто зрозуміти, що все, що існує у суспільстві, починається
з конкретної людини. Починається не з поляка, українця, німця, а із ссавця класу
„homo sapiens”, якими можуть бути поляк, українець, німець. Для пересічної людини
оцінювання інших через себе є цілком природним явищем 170 . Людина звичайна
є носієм початків расизму, нацизму, більшовизму і, разом з тим – гуманізму, співчуття
до іншого та любові. Все залежить від викликів часу, від суспільно-політичних систем,
які можуть викликати у людини і поставити для неї на перше місце ту чи іншу
її властивість.
Ідея, запропонована людині політиком, письменником, поетом, публіцистом,
журналістом, науковцем, політичною партією, релігійною громадою, рано чи пізно
актуалізує у ній якусь її властивість. Відтоді ця увімкнута властивість існуватиме
для людини як щось зовнішнє, за що вона не мусить відповідати. Такий собі феномен
масової свідомості: діяти як всі, знаючи, що не покарають171.
Українці і поляки знайдуть справжнє порозуміння, коли українці зрозуміють,
що воно потрібне не полякам, а українцям, і навпаки; коли усвідомлять суть
вад масової свідомості, коли індивідуально відчуватимуть потребу порозуміння.
Але

це

буде

колись,

коли

не

наші

народи,

за

якими

легко

сховатись,

а всі ми індивідуально зможемо пізнати себе, зрозуміти свої вади і переваги, щоби
зрозуміти іншого, бо він такий самий. Тобто подібний.

170

Противагою цьому є всі світові релігії, які намагаються переорієнтувати людину із себе на Бога,
на вищі сили і закони природи.
171
16 січня 2014 року більшість депутатів Верховної Ради України, керуючись стадним інстинктом особи
безвідповідальної, проголосували за законопроекти, що спричинили численні жертви серед учасників
громадянської акції протесту диктатурі.
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IV. Допоміжні матеріали
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Матеріали: список запитань для свідків, назви населених пунктів
1a. Підбірка прикладів запитань для інтерв’ю у рамках проекту „Поєднання через
важку пам’ять”

1. Основна інформація:
a) Як Вас звати? В якому році та де Ви народилися? Особисті дані
(ім’я та прізвище, дата та місце народження, освіта, професія, релігійна
приналежність).
b) Інформація про сім’ю (батьки, дідусь та бабуся – звідки родом, чим займалися).
2. Як Ви запам’ятали передвоєнний та воєнний часи:
a) Як виглядала Ваша місцевість? Які будівлі були найважливішими (костели,
церкви, синагоги)? Чи збереглося щось у Вашій місцевості з доокупаційного
часу (будинки, кладовища)? Чи могли б Ви нам їх показати? Чи могли
б Ви нам намалювати мапу цієї місцевості? Чи маєте фотографії цієї місцевості,
зроблені до війни?
b) Представники яких національностей жили у цій місцевості? Які були стосунки
між представниками цих національностей? Чим відрізнялися між собою поляки
та українці (релігія, мова, статус у суспільстві)? Чи поляки бували
на (православних) святах у українців? Чи українці бували на (католицьких)
святах у поляків? Чи запам’ятали Ви якісь особливі події? Чи у ті часи виникали
якісь конфлікти? Якщо так, то що ставало їх причиною?
c) Як часто траплялися мішані шлюби? Як складалося майбутнє цих шлюбів?
Чи Ви особисто знали якесь мішане подружжя? Чи мали вони якісь негаразди
через те, що були різної національності/релігійної приналежності?
d) Чи

підтримувала

Ваша

родина

контакти

із

представниками

інших

національностей? Який характер мали ці стосунки?
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3. Як Ви пам’ятаєте події 1943/1944 року?
a) Чи були Ви безпосереднім учасником цих подій?
b) Чи брала участь Ваша сім’я у рятуванні поляків?
c) Що саме відбулося у Вашій місцевості? Чи знаєте Ви безпосередніх учасників
описуваних подій? Чи описувані події були якось увіковічнені (пам’ятником,
пам’ятною дошкою)? Чи можете сказати, де саме знаходилися місця
убивств/переховувань?
d) Чи знаєте Ви, якою була ситуація у сусідніх місцевостях?
e) Чи могли б Ви нас скерувати до когось, хто погодився б поділитися з нами
своїми спогадами про волинські події?
4. Як змінилися стосунки між поляками та українцями після ІІ світової війни?
a) Чи одразу після війни говорилося про волинську різанину? Чи цю тему
піднімали публічно, чи лише між сусідами, чи, може, взагалі воліли не згадувати
про болісні події?
b) Коли знову з’явився інтерес до цієї тематики?
c) Як Ви оцінюєте події волинської різанини та як їх оцінюють ваші знайомі?
d) Чи знаєте Ви людину/організацію, діяльність якої скерована на польськоукраїнське поєднання? Що саме робить ця особа/організація?
e) Чи маєте Ви якісь фотографії, документи, пов’язані із цією місцевістю,
з описаними Вами подіями, які ми могли б зісканувати?
2. І. Розкажіть про своє щоденне життя у радянський час.
Де і ким Ви працювали, яку зарплатню отримували і чи достатньо було зароблених
Вами коштів для того, щоб купувати товари щоденного вжитку (для утримання вашої
сімʼї). Коли Ви одружилися, з ким? Які „сімейні обов’язки” виконували Ви, а які Ваша
дружина, як Ви ділили ці обов’язки? Чи працювала Ваша дружина, ким і де?
Скількиу Вас було дітей, хто за ними доглядав, коли Ви з дружиною були на роботі?
З чого складався Ваш щоденний харчовий раціон (що і коли Ви споживали, де брали
продукти, які це були продукти)? Які Ваші улюблені страви, а які Вашої дружини,
дітей?
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Коли і де Ви могли придбати телевізор, холодильник, нові меблі…?
Коли відбулася електрифікація і газифікація Вашого села?
Чи відбулися зміни у Вашому щоденному житті, житті Вашої дружини та дітей
із появою побутових приладів?
Як би Ви описали Ваше село за радянських часів, яким воно було, якими були Ваші
односельці?
ІІ. Розкажіть, що для Вас означало відновлення Української держави у 1991 році?
Скільки на той момент Вам було років?
Що

насамперед

Ви

можете

пригадати

про

той

час?

Що

Ви

відчували:

розгубленість/радість/страх/ недовіру/полегшення?
Розкажіть про зміни/чи їх відсутність, які відбулися у Вашому щоденному житті, житті
Вашої сімʼї, дружини, дітей?
Як Вам і Вашій сімʼї жилося у 90-х роках ХХ століття?
Як Ви сприймали розпад колгоспної системи/комуністичної партії?
Ви й надалі працювали на тому самому робочому місці, чи змінили місце праці, а Ваша
дружина?
Що змінилося у Вашому щоденному харчовому раціоні (може з’явилися нові
продукти)? Чи збільшилися ваші заробітки? Чи почали Ви купувати нові побутові речі,
змінювати інтер’єр Вашого помешкання?
Як би Ви описали Ваше село за часів української незалежності, яким воно є, якими
є Ваші односельці?
ІІІ. Тепер поговоримо про справедливість і несправедливість.
•

Що є цінним для людей, які Вас оточують? Що є цінним особисто для Вас?

•

Згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку? Скажіть, будь
ласка, що для Вас означає несправедливість?

•

Згадайте, будь ласка, приклад справедливого випадку? Скажіть, будь ласка,
що для Вас означає справедливість?

•

Як, на Вашу думку, можна досягнути справедливості?

ПОЄДНАННЯ	
  ЧЕРЕЗ	
  ВАЖКУ	
  ПАМ’ЯТЬ.	
  СХІДНА	
  ГАЛИЧИНА	
   99	
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наукова співробітниця
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Національної Академії Наук України, живе і працює
у Львові. Захистила дисертацію в Інституті
українознавства ім. І.Крип'якевича Національної
Академії Наук України і здобула вчений ступінь
кандидата
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діаспора:
трудові
мігранти
в
Італії,
Іспанії
та Португалії” вийшла друком у Львові у 2011 році.
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в Любліні, науковий працівник УМКС в 1980-1990
роках, журналіст, культурний критик, організатор
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відділі “Ґазети Виборчої”, засновник та голова
Товариства “Фестиваль Бруно Шульца”, з 2006 року
художній директор Міжнародного Фестивалю Бруно
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ім. Івана Франка та відділу історії музею
“Дрогобиччина”. Автор понад 100 наукових статей,
з яких 30 у фахових виданнях України. Серед його
наукових зацікавлень: історія церковних братств
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науково-інформаційного центру ім. Ігоря Менька
при
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польсько-української історії, працівник Польської
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“Від волинської різанини до операції “Вісла”
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організатор упорядкування кладовищ та місць масових
поховань на Волині (серед іншого, Островки, Воля
Островецька Біндуга, Ковель, Засмики, Пшебраже,
Купичів, Любомль, Озерне, Гай, Кисилин). Ініціатор
(разом з Радою Охорони Пам'яті Боротьби і
Мучеництва) проведення екзгумації жертв УПА в
Острувках, Волі Островецькій, Гаю на Волині. Отримав
золоту медаль Опікуна місць національної пам'яті,
Срібну Відзнаку за опіку над культурними пам'ятками
міста Люблін, нагороду I ступеня Східної Фундації
Культури “Акцент”, нагороду I ступеня “Przeglądu
Wschodniego” та Срібним Хрестом Заслуги (2013).
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Віра Романишин — працівник Полоністичного
науково-інформаційного центру ім. Ігоря Менька,
докторантка кафедри світової літератури та славістики
філологічного факультету Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана Франка,
координатор міжнародної співпраці мистецького центру
“Альтер” в Дрогобичі. Стипендіат Каси ім. Юзефа
Мяновського (2010) і Програми “Gaude Polonia”
Міністра Культури та Національної Спадщини
Республіки Польща (2014).

Маріуш Сава — історик, займається польськоукраїнським питанням на Холмщині в XIX-XX ст.
І українською політичною еміграцією на Заході після
Другої світової війни. Працює над книгою
Івана Кедрина-Рудницького.

Андрій Савенець — перекладач, дослідник перекладу.
Випускник Житомирського державного педагогічного
інституту ім. Івана Франка та Європейського колеґіуму
польських і українських університетів. Кандидат
філологічних наук, викладач на факультеті англійської
філології та на факультеті української філології
в
Гуманітарно-економічній
Академії
в
Лодзі
та на факультеті української філології в Люблінському
Католицькому Університеті Яна Павла ІІ. Автор
монографії
“Поезія в перекладі:
“українська”
Шимборська” (2006). Співредактор “Рапорту про стан
культури і НУО в Україні” (2013). Окремими виданнями
побачили світ його українські переклади віршів Віслави
Шимборської “Версія подій” (2005) “Може, це все”
(2011, 2012) і Юзефа Чеховича “Поема про місто
Люблін” (2005). Окрім того, перекладав поезію
Станіслава
Бараньчака,
листи
Єжи
Ґедройця,
есе Юзефа Лободовського.
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Вікторія Власюк — випускниця Рівненського
інституту слов'янознавства Київського славістичного
університету. З 2011 року волонтерка в Польщі
(програма ЄВС (Європейська Волонтерська Служба).
Студентка Університету Марії Кюрі-Склодовської
в
Любліні,
учасниця
дослідницьких
проектів
“Поєднання через важку пам'ять. Волинь 1943 (2013)
і Східна Галичина (2014)”, член групи “Жива Мова”.

Ганна Заремба — соціолог відділу соціальної
антропології Інституту народознавства Національної
Академії Наук України, аспірантка в Інституті
соціології НАН України. Тема дисертаційного
дослідження: “Осоливості уявлень про соціальну
справедливість серед українських трудових мігрантів”.
Працює дослідником-аналітиком у проектах :
“Дослідницький міграційний профіль на порталі
“Навігатор” як платформа трансформації міграційних
медіа-дискурсів і зміни міграційної політики України”,
“Поєднання через важку пам'ять. Волинь 1943 і Східна
Галичина”, член групи “Жива Мова”.

Олександра Зіньчук — автор і координатор
дослідницьких програм та польсько-українських
ініціатив: “Поєднання через важку пам'ять. Волинь
1943”, “Поєднання та пам'ять”, “Безмежна історія”
(стипендія Міністра Культури та Національної
Спадщини Республіки Польща), “Поєднання через
важку пам'ять. Східна Галичина”, “Усна історія
Дрогобича”, “Летючий Університет Усної Історії”,
засновник групи “Жива Мова”, автор та редактор понад
70 статей та публікацій, незалежний дослідник, діяч
неурядових організацій.
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