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Украинская диаспора в Польше / Українська діаспора у Польщі 
 

Украинцев судьба разбросала по всему миру. Многие в 
поисках лучшей судьбы уехали за океан, спасаясь от 
голодной смерти. Живут наши братья и сестры и рядом с 
нами в Европе, в частности в Польше. К сожалению, 
советская официальная историография о них почти не 
упоминала. Но это неудивительно. 

Долгое время высокие должностные лица, 
руководившие Украиной, практически не замечали своих 
земляков, проживавших в бывших странах социализма. 
Откровенная постановка вопроса о судьбах 
соотечественников в этих странах не вязалась с понятием 
социалистического интернационализма. Поэтому указанная 
проблема всячески умалчивалась. К тому же нарушение ее 
могло бы вызвать недовольство, в частности, польского 
руководства, исходящее из концепции приоритета 
общенациональных интересов над "мелкими" интересами 
национальных меньшинств. Фактически, такая 
национальная программа была разработана еще польскими 
национал-демократами в XIX в. Она предусматривала 
"полную полонизацию украинцев и белорусов, полную 
изоляцию евреев, экономическое и политическое 
ослабление немецкого народа". Вот так и получилось, что 
пути к оказавшимся в Польше соотечественникам поросли 
терном. 

Между тем, история возникновения, жизни и 
деятельности достаточно многочисленной украинской 
общины и ее организаций в этой стране заслуживает 
всяческого внимания и основательного изучения. Это 
особенно важно теперь, когда молодое Украинское 
государство, обретя политическую независимость, 
стремится к установлению и расширению самых разных 
связей со своими сыновьями и дочерьми, которые в разное 
время оказались за пределами родной земли. Большие 
сдвиги, происходящие в политической жизни Украины, 
требуют коренного пересмотра основополагающих 
принципов внутренней и внешней политики Украинского 
государства, изменения в отношении как к украинцам во 
всем мире, так и к национальным меньшинствам, живущим 
на его собственной территории. Действительно 
символическим событием, которое произошло в первые дни 
провозглашения независимости Украины, стало открытие в 
польском городе Белый Бор по инициативе общества 
"Украина" памятника Тарасу Шевченко, созданному 
скульптором Василием Бородаем и архитектором 
Анатолием Игнащенко. Как писала газета украинцев 
Польши "Наше слово", этот памятник — дар Украины 
своим сыновьям и дочерям — "разбудил украинцев и 
наделил надеждой на лучшее будущее". 

Автор этой публикации ставит целью показать в ней 
жизнь украинцев в Польше после второй мировой войны, 
уделив основное внимание современному периоду (статья за 
1992). Последние месяцы войны и первые послевоенные 
годы были связаны для населения Польши с рядом 
драматических коллизий. Имеется в виду переселение их в 
Украину и расселение в отошедших к Польше регионах 

Українців доля розкидала по всьому світу. Багато з 
них у пошуках кращої долі виїхали за океан, рятуючись 
від голодної смерті. Живуть наші брати й сестри і поруч з 
нами, у Європі, зокрема в Польщі. На жаль, радянська 
офіційна історіографія про них майже не згадувала. Та це 
й не дивно. 

Тривалий час високі посадові особи, що керували 
Україною, практично "не помічали" своїх земляків, які 
проживали в колишніх країнах соціалізму. Відверта 
постановка питання про долю співвітчизників у цих 
країнах не в’язалася з поняттям соціалістичного 
інтернаціоналізму. Тому зазначена проблема всіляко 
замовчувалася. До того ж порушення її могло б 
викликати незадоволення, зокрема, польського 
керівництва, яке виходило з концепції пріоритету 
загальнонаціональних інтересів над "дрібними" 
інтересами національних меншин. Фактично така 
національна програма була розроблена ще польськими 
націонал-демократами у XIX ст. Вона передбачала 
"цілковиту полонізацію українців і білорусів, повну 
ізоляцію євреїв, економічне й політичне ослаблення 
німецького народу". Ось так і вийшло, що шляхи до 
співвітчизників, які опинились у Польщі, порости 
терном. 

Тим часом історія виникнення, життя й діяльності 
досить численної української громади та її організацій у 
цій країні заслуговує на всіляку увагу й ґрунтовне 
вивчення. Це особливо важливо тепер, коли молода 
Українська держава, здобувши політичну незалежність, 
прагне до встановлення й розширення 
найрізноманітніших зв’язків із своїми синами та 
дочками, які в різні часи опинилися за межами рідної 
землі.  
Великі зрушення, які відбуваються у політичному житті 
України, вимагають докорінного перегляду засадничих 
принципів внутрішньої і зовнішньої політики 
Української держави, зміни у ставленні її як до українців 
у всьому світі, так і до національних меншин, що живуть 
на її власній території. Справді символічною подією, яка 
відбулася у перші дні проголошення незалежності 
України, стало відкриття у польському місті Білий Бор за 
ініціативою товариства "Україна" пам’ятника Тарасу 
Шевченку, створеного скульптором Василем Бородаєм та 
архітектором Анатолієм Ігнащенком. Як писала газета 
українців Польщі "Наше слово", цей пам’ятник — дар 
України своїм синам і дочкам — "розбудив українців і 
наділив надією на краще майбутнє". 

Автор цієї публікації ставить своєю метою показати 
в ній життя українців у Польщі після другої світової 
війни, приділивши основну увагу сучасному періоду 
(стаття за 1992). 
Останні місяці війни та перші повоєнні роки були 
пов’язані для українського населення Польщі з рядом 
драматичних колізій. Маємо на увазі переселення їх в 
Україну та розселення в регіонах, що відійшли до 
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после поражения фашистской Германии. Поскольку эти 
действия прямо или косвенно повлияли и на современное 
состояние украинской общины, в частности определили 
территории ее нынешнего проживания в этой стране, кратко 
остановимся на них. 

Процесс переселения украинцев можно разделить на 
три этапа. Первый из них, который можно назвать 
непринудительным, пришелся на сентябрь 1944 — сентябрь 
1945 гг. Он обуславливался тем, что граница между УPCP и 
Польшей устанавливалась по так называемой "линии 
Керзона", вследствие чего украинские этнические земли 
(Лемковщина, Надсяння, Холмщина и Подляшье), где 
проживало 700 тыс. украинцев, оказались в составе Польши. 
В свою очередь, на территории западных областей УССР 
жило много поляков. Поэтому 9 сентября 1944 г. в Люблине 
между правительством Украинской СCP и Польским 
комитетом национального освобождения – тогдашним 
правительством этой страны – было подписано соглашение 
об эвакуации украинского населения с территории Польши 
и польских граждан с территории УССР. Кстати, 
аналогичная договоренность была достигнута между 
Польшей и Белоруссией. 

Второй этап – насильственный – длился с сентября 1945 
по июль 1946 г. Тогда на выселение украинцев было 
брошено три дивизии пехоты. В результате этих действий 
невинно пострадало мирное население: только в с. 
Пескоровичи погибли 720 чел. Полностью разрушались и 
сжигались целые деревни. За этот период было выселено 
около 490 тыс. украинцев. В январе 1947 г. генеральный 
штаб Войска Польского подготовил план проведения 
операции "Висла", положив этим начало третьему этапу 
выселения мирного украинского населения из исконных 
украинских земель. Им предполагалось рассеять, распылить 
не переселившиеся в УССР украинские семьи по западным 
и северо-западным районам, которые после войны отошли к 
Польше.  
По мнению авторов плана, такая мера, во-первых, ускорила 
бы ассимиляцию украинского населения, а во-вторых, 
способствовала бы более быстрому возрождению этих в 
прошлом немецких земель, разоренных войной. 

Операция "Висла" была проведена молниеносно. Шесть 
дивизий — 20 тыс. солдат и офицеров Войска Польского, 
координируя свои действия с советскими отрядами НКВД и 
пограничниками Чехословакии, которые замкнули границы 
на востоке и севере, 28 апреля 1947 г. начали военные 
действия. В четыре часа утра они ворвались в дома 
украинцев, били мирных людей и дали им на собрание два 
часа. Взять разрешалось только то, что можно было нести. 
Затем людей доставляли на железную дорогу и товарняком 
вместе со скотом везли в отдаленные районы Польши. В 
общей сложности было выселено 150 тыс. чел. Акция 
проводилась после посевной, когда уже зеленели хлеба. А 
привезли людей на территории, находившиеся после войны, 
в состоянии полной хозяйственной разрухи. Селили их в 
самых плохих домах, потому что хорошие были заняты 
поляками, приехавшими сюда еще в 1945 г.  

 

Польщі після поразки фашистської Німеччини. Оскільки 
згадані дії прямо чи опосередковано вплинули й на 
сучасний стан української громади, зокрема визначили 
території її нинішнього проживання в цій країні, коротко 
спинимося на них.  

Процес переселення українців умовно можна 
поділити на три етапи. Перший з них, який можна 
назвати непримусовим, припав на вересень 1944 — 
вересень 1945 рр. Він зумовлювався тим, що кордон між 
УPCP і Польщею встановлювався по так званій "лінії 
Керзона", внаслідок чого українські етнічні землі 
(Лемківщина, Надсяння, Холмщина та Підляшшя), де 
мешкало 700 тис. українців, опинилися у складі Польщі. 
У свою чергу, на території західних областей УPCP жило 
багато поляків. Тому 9 вересня 1944 р. в Любліні між 
урядом Української PCP та Польським комітетом 
національного визволення — тодішнім урядом цієї 
країни — було підписано угоду про евакуацію 
українського населення з території Польщі і польських 
громадян з території УРСР. До речі, аналогічна 
домовленість була досягнута між Польщею та 
Білорусією. 

Другий етап — насильницький — тривав з вересня 
1945 по липень 1946 р. Тоді на виселення українців було 
кинуто три дивізії піхоти. В результаті цих дій невинно 
постраждало мирне населення: тільки в с. Піскоровичі 
загинуло 720 чол. Повністю руйнувалися і спалювалися 
цілі села. За цей період було виселено майже 490 тис. 
українців. У січні 1947 р. генеральний штаб Війська 
Польського підготував план проведення операції "Вісла", 
поклавши цим самим початок третьому етапу виселення 
мирного українського населення із споконвічних 
українських земель. Ним передбачалося розсіяти, 
розпорошити українські родини, що не переселилися в 
УРСР, по західних і північно-західних районах, які після 
війни відійшли до Польщі. На думку авторів плану, 
такий захід, по-перше, прискорив би асиміляцію 
українського населення, а по-друге,— сприяв би 
швидшому відродженню цих у минулому німецьких 
земель, сплюндрованих війною. 

Операція «Вісла» була проведена блискавично. 
Шість дивізій — 20 тис. солдатів і офіцерів Війська 
Польського, координуючи свої дії з радянськими 
загонами НКВС та прикордонниками Чехословаччини, 
які замкнули кордони на сході й півночі, 28 квітня 1947 
р. розпочали військові дії. О четвертій годині ранку вони 
вдерлися в домівки українців, били мирних людей і дали 
їм на збори дві години. Взяти дозволялося тільки те, що 
можна було нести. Потім людей доставляли до залізниці і 
товарняком разом з худобою везли у віддалені райони 
Польщі. Загалом було виселено 150 тис. чол. Акція 
проводилася після посівної, коли вже зеленіли хліба. А 
привезли людей на території, що перебували після війни 
в стані цілковитої господарської розрухи. Селили їх у 
найгірших будинках, бо добрі були зайняті поляками, які 
приїхали сюди ще в 1945 р.  
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Местные жители, настроенные официальной пропагандой, 
воспринимали переселенцев как бандитов. 

Наиболее опасные, по мнению властей, украинцы были 
брошены в концлагерь Явожно, что под Краковом. Первыми 
к нему бросили священников, учителей, врачей, позже 
крестьян. Среди 4 тыс. заключенных были женщины и дети, 
почти половина – пожилые люди. Позже в лагерь попадают 
те из переселенцев, кто пытался вернуться в свои дома, что 
строго запрещалось. 

Упомянутые события еще более обострили 
взаимоотношения между греко-католической церковью и 
Польским государством, конфликт между которыми не 
прекращался десятилетиями. Еще в 30-е годы XX ст. только 
на Люблинщине было разрушено 130 памятников церковной 
архитектуры, а на юге Полесья и Холмщины — 120.  

Новая волна массового разрушения культовых 
сооружений украинцев прокатилась в 1947 г. Отдельные 
случаи их уничтожения были и позже. Только на 
Лемкившине в 1946-1956 гг. из 720 религиозных объектов 
было разрушено 150. 

Пытаясь уменьшить социальную напряженность, 
польское руководство в 1949 г. специальным декретом 
установило рекомпенсацию за ущерб, причиненный людям 
во время принудительного расселения. Однако размеры 
компенсаций не покрывали тех потерь, которые понесло 
репрессированное население. По свидетельству 
социологических обследований, на вопрос "Приходилось ли 
Вам голодать на новом месте?", "Да" ответили почти 70% 
переселенных. На вопрос "Были ли Вы обеспечены 
соответствующими жилищными условиями на новом месте 
поселения?", "Нет" ответили 84%. Большинство из 
переселенных, хотя и прошло уже 50 лет (год написания 
статьи 1992), тоскуют по родному краю (73%), а на вопрос 
"Хотели бы Вы вернуться домой?", "Да" ответили 56%, а 
«Нет» - 44%. И это понятно: люди уже привыкли к новым 
местам, обжились. 

Польские средства массовой информации связывают 
акцию "Висла" с гибелью "от рук бандеровцев польского 
генерала К. Сверчевского". А ведь решение о ее проведении 
было принято заранее, еще до этого события. Уместно 
напомнить, что акция "Висла" осуждена как украинским 
правительством, так и Сенатом Республики Польша. 

Украинцы живут в большинстве воеводств Польши — 
Кросненском, Пшемысском, Замойском, Хелмском, 
Бельско-Подляском, Белостокском, Сувальском, 
Ольштынском, Эльблонгском, Гданьском, Слупском, 
Кошалинском, Щецинском, Гожовском, Зеленогурском, 
Новогрудском, Легницком, Вроцлавском, Краковском, 
Новосондском и Варшавском.  
Как видим, они рассеяны почти по всей стране и не являют 
собой монолитной общности. Часть из них 
полонизировалась и считает себя поляками, другие – 
украинцами, русинами, лемками. Кстати, ученые до сих пор 
не выяснили вопрос об этнической принадлежности лемков. 
Сами же они относят себя кто – к полякам, кто – к 
украинцам, кто – к русинам. Существует также 
предположение, что лемки – это особый народ, который 

Місцеві жителі, настроєні офіційною пропагандою, 
сприймали переселенців як бандитів. 

Найбільш небезпечних, на думку властей, українців 
було кинуто до концтабору Явожно, що під Краковом. 
Першими до нього кинули священиків, учителів, лікарів, 
пізніше — селян. Серед 4 тис. в’язнів були жінки й діти, 
майже половина — літні люди. Пізніше до табору 
потрапляють ті з переселенців, хто намагався 
повернутися до своїх домівок, що суворо заборонялося. 

Згадані події ще більше загострили взаємовідносини 
між греко-католицькою церквою та Польською 
державою, конфлікт між якими не припинявся 
десятиліттями. Ще в 30-ті роки XX ст. тільки на 
Люблінщині було зруйновано 130 пам’яток церковної 
архітектури, а на півдні Полісся й Холмщини — 120. 
Нова хвиля масового руйнування культових споруд 
українців прокотилася в 1947 р. Окремі випадки їх 
знищення траплялися й пізніше. Тільки на Лемківшині в 
1946—1956 рр. із 720 релігійних об’єктів було 
зруйновано 150. 

Намагаючись зменшити соціальну напруженість, 
польське керівництво в 1949 р. спеціальним декретом 
встановило рекомпенсацію за збитки, завдані людям під 
час примусового розселення. Однак розміри компенсацій 
не покривали тих втрат, що їх зазнало репресоване 
населення. За свідченням соціологічних обстежень, на 
запитання "Чи доводилося Вам голодувати на новому 
місці?", "Так" відповіли майже 70 % переселених. На 
запитання "Чи були Ви забезпечені відповідними 
житловими умовами на новому місці поселення?", "Ні" 
відповіли 84 %. Більшість із переселених, хоча й минуло 
вже 50 років (рік написання статті 1992), тужать за 
рідним краєм (73 %), а на запитання "Чи хотіли б Ви 
повернутися додому?", "Так" відповіли 56 %, а «Ні» — 
44 %. І це зрозуміло: люди вже звикли до нових місць, 
обжилися. 
Польські засоби масової інформації пов’язують акцію 
"Вісла" із загибеллю "від рук бандерівців польського 
генерала К. Сверчевського". Але ж рішення про її 
проведення було прийняте заздалегідь, ще до цієї події. 
Доречно нагадати, що нині акція "Вісла" засуджена як 
українським урядом, так і Сенатом Республіки Польща. 

Українці живуть у більшості воєводств Польщі — 
Кросненському, Пшемиському, Замойському, 
Хелмському, Бєльсько-Підляському, Бялистоцькому, 
Сувальському, Ольштинському, Ельблонзькому, 
Гданському, Слупському, Кошалінському, Щецінському, 
Гожовському, Зеленогурському, Легницькому, 
Вроцлавському, Краківському, Новосондському та 
Варшавському. Як бачимо, вони розпорошені майже по 
всій країні і не являють собою монолітної спільності. 
Частина з них полонізувалася і вважає себе поляками, 
інші — українцями, русинами, лемками. До речі, вчені й 
досі не з’ясували питання про етнічну приналежність 
лемків. Самі ж вони відносять себе хто — до поляків, хто 
— до українців, хто — до русинів. Існує також 
припущення, що лемки — це особливий народ, який 
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соединил в себе черты многих национальностей. Однако 
следует подчеркнуть, что исторические корни и лемков, и 
русинов, и подлещуков (полищуков) берут начало из 
единственного корня украинской народности. 

Точных сведений о количестве наших земляков в 
Польше сегодня нет. По данным Объединения украинцев в 
Польше (ОУП), их проживает от 300 до 500 тыс. чел. 
Официальная же статистика этой страны определяет 
численность данной категории населения в пределах 150—
200 тыс. чел., причем сюда не включены лемки (80—100 
тыс.), гуцулы, полищуки, бойки и т.д. 

Самым многочисленным центром проживания 
украинцев в Польше является Ольштынщина (около 60 тыс. 
чел.). Здесь в некоторых селах и уездах они составляют 80-
90% жителей. Второе место по численности проживающих в 
стране украинцев занимают Гданьское и Кошалинское 
воеводства. 

В результате распыленности украинского населения 
процесс его консолидации, прежде всего создания 
общественных организаций, был медленным и трудным. В 
1952 г. политбюро ЦК ПОРП приняло постановление о 
национальных меньшинствах, в котором, в частности, речь 
шла о мерах по улучшению экономических и культурных 
условий жизни и украинского населения. К сожалению, 
большинство из намеченного в этом документе осталось на 
бумаге. Лишь с середины 50-х годов произошли реальные 
сдвиги в возрождении украинской культуры в Польше, чему 
в значительной степени способствовала политическая 
оттепель, начатая решениями XX съезда КПСС, 
развенчанием культа личности Сталина.  

поєднав у собі риси багатьох національностей. Однак 
слід підкреслити, що історичні корені і лемків, і русинів, 
і підлящуків (поліщуків) беруть початок з єдиного кореня 
української народності. 

Точних відомостей щодо кількості наших земляків у 
Польщі на сьогодні немає. За даними Об’єднання 
українців у Польщі (ОУП), їх проживає тут від 300 до 
500 тис. чол. Офіційна ж статистика цієї країни визначає 
чисельність даної категорії населення у межах 150—200 
тис. чол., причому сюди не включено лемків (80—100 
тис.), гуцулів, поліщуків, бойків тощо. 

Найчисленнішим осередком проживання українців у 
Польщі є Ольштинщина (майже 60 тис. чол.). Тут у 
деяких селах і повітах вони становлять 80—90 % 
жителів. Друге місце за чисельністю українців, які 
мешкають в країні, займають Гданське та Кошалінське 
воєводства. 

Внаслідок розпорошеності українського населення 
процес його консолідації, насамперед створення 
громадських організацій, був повільним і важким. У 1952 
р. політбюро ЦК ПОРП прийняло постанову про 
національні меншини, в якій, зокрема, йшлося про заходи 
щодо поліпшення економічних та культурних умов 
життя й українського населення. На жаль, більшість з 
наміченого в цьому документі залишилася на папері. 
Лише з середини 50-х років відбулися реальні зрушення 
у відродженні української культури в Польщі, чому 
значною мірою сприяла політична відлига, започаткована 
рішеннями XX з’їзду КПРС, розвінчанням культу особи 
Сталіна.  

 
В июне 1956 г. благодаря усилиям украинского 

общества увидела свет первая газета украинцев Польши 
"Наше слово", состоялся первый съезд представителей 
украинского населения ПНР, на котором было основано 
Украинское общественно-культурное общество (УСКТ). 
Съезд одобрил и принял устав организации и избрал ее 
органы управления. Благодаря деятельности УСКТ во 
многих селах были созданы кружки художественной 
самодеятельности, курсы по изучению украинского языка, 
организованы школы для детей. На время второго съезда 
(1960) УСКТ опиралось уже на целый ряд культурных и 
образовательных учреждений. Наиболее поразительные 
изменения произошли в социальном составе общества. Если 
в начале своей деятельности оно состояло преимущественно 
из сельского населения, позже пополнилось 
представителями интеллигенции, служащих. Значительно 
увеличилась прослойка молодежи в товариществе, возрос 
образовательный уровень его членов. Так, 31% делегатов 
пятого съезда УСКТ (1973) имел высшее, а 45,4% - среднее 
образование. Однако в условиях тогдашнего политического 
режима, характеризовавшегося разного рода ограничениями 
проявлений общественной активности и идеологическим 
давлением, товарищество не могло развернуть свою 
деятельность в полную силу. Так продолжалось до конца 
80-х годов, когда в стране начались демократические 
перемены. 

У червні 1956 р. завдяки зусиллям української 
громади побачила світ перша газета українців Польщі 
"Наше слово", відбувся перший з’їзд представників 
українського населення ПНР, на якому було засноване 
Українське суспільно-культурне товариство (УСКТ). 
З’їзд схвалив і прийняв статут організації та обрав її 
керівні органи. Завдяки діяльності УСКТ в багатьох 
селах було створено гуртки художньої самодіяльності, 
курси по вивченню української мови, організовано 
школи для українських дітей. На час другого з’їзду 
(1960) УСКТ спиралося вже на цілу низку культурних та 
освітніх закладів. Найбільш разючі зміни відбулися в 
соціальному складі товариства. Якщо на початку своєї 
діяльності воно складалося переважно із сільського 
населення, то пізніше поповнилося представниками 
інтелігенції, службовців. Значно збільшився прошарок 
молоді у товаристві, зріс освітній рівень його членів. Так, 
31 % делегатів п’ятого з’їзду УСКТ (1973 р.) мав вищу, а 
45,4 % — середню освіту. Однак в умовах тогочасного 
політичного режиму, що характеризувався різного роду 
обмеженнями проявів суспільної активності та 
ідеологічним тиском, товариство не могло розгорнути 
свою діяльність на повну силу.  
Так тривало до кінця 80-х років, коли в країні почалися 
демократичні зміни. 
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С коренной перестройкой устаревших политических 
структур, не выдержавших проверки временем, у украинцев 
Польши появились возможности для расширения поля 
деятельности своих организаций, активизации 
общественной жизни, пропаганды родного языка, 
литературы, истории, восстановления архитектурных и 
других памятников. Этому, в частности, способствовало и 
то, что в 1989 г. благодаря демократическим 
преобразованиям товарищества национальных меньшинств, 
действовавших в Польше, перешли под юрисдикцию 
министерства культуры и искусства (до этого они 
находились в ведении министерства внутренних дел). При 
польском сейме была создана комиссия национальных 
меньшинств и этнических групп. Началась работа над 
подготовкой юридических документов, регулирующих 
статус и положение национальных меньшинств в 
Республике Польша. 

Положительные сдвиги в национальной политике 
Польши произошли с приходом к власти правительства во 
главе с Мазовецким. Впервые украинцев в сейме 
представлял свой депутат – преподаватель Ягеллонского 
университета, доктор Владимир Мокрый. Изменилось к 
лучшему отношение к украинскому вопросу со стороны 
политических деятелей разной ориентации. Все чаще в 
средствах массовой информации появлялись 
положительные материалы о польско-украинских 
отношениях. В стране возникли новые профессиональные и 
общественные организации украинцев, как Братство Св. 
Владимира, молодежный "Пласт", Общество врачей, Союз 
украинок в Польше, Союз украинской молодежи, 
Общественный круг лемков в Польше, Музей лемковского 
быта в Каманче и другие. Активизировалась деятельность 
региональных общин Лемковщины и Подляшья. На ниве 
украиноведения успешнее стали работать ученые. Кроме 
того, была либерализирована издательская деятельность. 

В настоящее время объединение украинцев в Польше 
— такое название УСКТ получило после своего 
чрезвычайного съезда в феврале 1990 г. — насчитывает 
около 8000 членов. Самые крепкие центры действуют в 
Кракове, Перемышле, Гданьске, Кошалине, Щецине, 
Варшаве. Первый съезд ОУП определил и утвердил состав 
Главного Совета организации, Главной управы, 
ревизионной комиссии, товарищеского суда. Были приняты 
также программная декларация и Программа Объединения и 
ряд обращений: к украинцам в Польше, к Украине, к 
польской общественности, украинской диаспоре других 
стран, Сейма Республики Польша. Главный Совет ОУП 
находится в Варшаве, возглавляет его Юрий Рейт. 
Объединение является членом Всемирного конгресса 
свободных украинцев. В Белом Боре проходил Первый 
мировой форум украинской диаспоры, организованный 
силами ОУП. Объединение украинцев в Польше расширило 
контакты со своими соотечественниками в Чехии, 
Словакии, Югославии, Англии, США, Канаде и Германии. 
По инициативе группы исследователей, деятелей культуры - 
представителей национальных меньшинств и Института 
культуры (Варшава) в Польше решено учредить 

З докорінною перебудовою застарілих політичних 
структур, які не витримали перевірки часом, в українців 
Польщі з’явилися можливості для розширення поля 
діяльності своїх організацій, активізації громадського 
життя, пропаганди рідної мови, літератури, історії, 
відновлення архітектурних та інших пам’яток. Цьому, 
зокрема, сприяло й те, шо у 1989 р. завдяки 
демократичним перетворенням товариства національних 
меншин, які діяли у Польщі, перейшли під юрисдикцію 
міністерства культури й мистецтва (до цього вони 
перебували у віданні міністерства внутрішніх справ). 
При польському сеймі було створено комісію 
національних меншин та етнічних груп. Розпочалася 
робота над підготовкою юридичних документів, які 
регулюватимуть статус і становище національних 
меншин у Республіці Польща. 

Позитивні зрушення у національній політиці Польщі 
відбулися з приходом до влади уряду на чолі з Т. 
Мазовецьким. Уперше українців у сеймі представляв свій 
депутат — викладач Ягеллонського університету, доктор 
Володимир Мокрий. Змінилося на краще ставлення до 
українського питання з боку політичних діячів різної 
орієнтації. Дедалі частіше в засобах масової інформації 
з’являлися позитивні матеріали про польсько-українські 
взаємини. В країні виникли такі нові професійні та 
громадські організації українців, як Братерство Св. 
Володимира, молодіжний "Пласт", Товариство лікарів, 
Союз українок у Польщі, Спілка української молоді, 
Громадський круг лемків у Польщі, Музей лемківського 
побуту в Каманчі та ін.  
Активізувалася діяльність регіональних громад 
Лемківщини та Підляшшя. На ниві українознавства 
успішніше почали працювати науковці. Крім того, була 
лібералізована видавнича діяльність. 

Нині об’єднання українців у Польщі — таку назву 
УСКТ дістало після свого надзвичайного з’їзду в лютому 
1990 р.— налічує майже 8000 членів. Найміцніші 
осередки діють у Кракові, Перемишлі, Гданську, 
Кошаліні, Щеціні, Варшаві. 

Перший з’їзд ОУП визначив і затвердив склад 
Головної Ради організації, Головної управи, ревізійної 
комісії, товариського суду. Було прийнято також 
програмну декларацію та Програму Об’єднання і ряд 
звернень: до українців у Польщі, до України, до 
польської громадськості, української діаспори інших 
країн, Сейму Республіки Польща. Головна Рада ОУП 
перебуває у Варшаві, очолює її Юрій Рейт. Об’єднання є 
членом Світового конгресу вільних українців. У Білому 
Борі проходив Перший світовий форум української 
діаспори, організований силами ОУП.  

Об’єднання українців у Польщі розширило контакти 
із своїми співвітчизниками в Чехії, Словаччині, 
Югославії, Англії, США, Канаді та Німеччині. З 
ініціативи групи дослідників, діячів культури — 
представників національних меншин та Інституту 
культури (Варшава) у Польщі вирішено заснувати 
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Объединение сотрудничества народов Восточной Европы 
"Сближение". 

Программа объединения украинцев в Польше состоит 
из таких разделов, как основные принципы, направления и 
способы деятельности; общественно-политическое 
представительство украинцев; культурно-образовательный 
труд; любительское художественное движение; школьное и 
воспитание молодого поколения; наука и искусство; 
издательская деятельность и средства массовой 
информации; охрана памятников истории и культуры; 
религия и церковь; хозяйственная деятельность и др… 

Лучшее усвоение украинскими детьми родного слова 
способствовали соответствующие учебники и пособия. В 
Польше были, в частности, изданы "Букварь", "Читанки" 
для II—IV классов, "Грамматика украинского языка" для 
V—VIII классов, "Литературные выписки" для V—VIII 
классов, "Песенник", методические указания для учителей. 
Как учить украинский язык". Всего вышло более 20 
названий учебной литературы… 

Вокруг образовательных учреждений сплачивается 
украинская культурная общественность, филологи, 
писатели, поэты, ученые. Много усилий на украинскую 
ниву было возложено профессором Варшавского 
университета Флорианом Неуважным; редактором "Нашего 
слова", душой и организатором издательской деятельности 
украинского общества Мирославом Вербовым; писателем 
Антоном Вербой (А. Середницким), который был главным 
редактором "Нашей культуры" (приложения к "Нашему 
слову") и ответственным редактором "Украинского 
календаря", - человеком широкого кругозора и глубоких 
исторических знаний; членами правления УСКТ - ОУП, 
учеными, журналистами. 

Еще в 1964 г. в Варшаве вышла в свет литературная 
антология "Гомин", в которой были представлены 43 
украинских литератора. Варшавская газета "Жиче 
литерацкое" по этому поводу писала: "На глазах выросло 
оригинальное художественное творчество славянских 
братьев, с которыми мы делили такой сухой и горький хлеб 
исторического опыта"… 

Заслуживают внимания разнообразные формы 
культурно-образовательного труда в горницах, центрах 
украинской культуры. Это и работа библиотек и чтений, 
подписка на прессу, книги и их распространение, и лекции, 
доклады и встречи с известными людьми, и курсы 
украинского языка, семинары и научно-популярные сессии, 
и празднование национальных праздников и юбилейных 
дат, как, например, Праздник соборности Украины, 
Шевченковский праздник, Праздник матери, и культурно-
развлекательные мероприятия - елка для детей, Сочельник, 
"Маланка", и танцевальные забавы на новогодние 
праздники, путешествия, спортивные соревнования и т.д. 

С целью почтить память жертв украинского народа, 
сохранение его исторических памятников при ОУП создана 
Комиссия национальной памяти, возглавляемая Ст. 
Заброварным. Учрежден также архив, занимающийся 
компьютеризацией документов. В Перемышле хранятся 
фонды музея украинской культуры "Стривигор", который 

Об’єднання співробітництва народів Східної Європи 
"Зближення". 

Програма Об’єднання українців у Польщі 
складається з таких розділів, як основні принципи, 
напрями і способи діяльності; громадсько-політичне 
представництво українців; культурно-освітня праця; 
аматорський художній рух; шкільництво і виховання 
молодого покоління; наука та мистецтво; видавнича 
діяльність і засоби масової інформації; охорона пам’яток 
історії та культури; релігія й церква; господарська 
діяльність та ін… 

Кращому засвоєнню українськими дітьми рідного 
слова сприяли відповідні підручники та посібники. У 
Польщі було, зокрема, видано "Буквар", "Читанки" для 
II—IV класів, "Граматику української мови" для V—VIII 
класів, "Літературні виписки" для V—VIII класів, 
"Пісенник", методичні вказівки для вчителів "Як вивчати 
українську мову". Загалом вийшло більш як 20 назв 
навчальної літератури… 

Навколо освітніх закладів гуртується українська 
культурна громадськість, філологи, письменники, поети, 
вчені. Багато зусиль на українську ниву було покладено 
професором Варшавського університету Флоріаном 
Неуважним; редактором "Нашого слова", душею і 
організатором видавничої діяльності української громади 
Мирославом Вербовим; письменником Антоном Вербою 
(А. Середницьким), який був головним редактором 
"Нашої культури" (додатку до "Нашого слова") та 
відповідальним редактором "Українського календаря",— 
людиною широкого кругозору і глибоких історичних 
знань; членами правління УСКТ — ОУП, науковцями, 
журналістами. 

Ще в 1964 р. у Варшаві вийшла друком літературна 
антологія "Гомін", в якій були представлені 43 українські 
літератори. Варшавська газета "Жиче літерацьке" з цього 
приводу писала: "На очах зросла оригінальна художня 
творчість слов’янських братів, з якими ми ділили такий 
сухий і гіркий хліб історичного досвіду"… 

Заслуговують на увагу різноманітні форми 
культурно-освітньої праці у світлицях, осередках 
української культури. Це й робота бібліотек та читалень, 
передплата преси, книжок та їх розповсюдження, і лекції, 
доповіді та зустрічі з відомими людьми, і курси 
української мови, семінари та науково-популярні сесії, і 
відзначення національних свят та ювілейних дат, як, 
наприклад, Свято соборності України, Шевченківське 
свято, Свято матері, і культурно-розважальні заходи — 
ялинка для дітей, Святвечір, "Маланка", і танцювальні 
забави на новорічні свята, мандрівки, спортивні змагання 
тощо. 

З метою вшанування пам’яті жертв українського 
народу, збереження його історичних пам’яток при ОУП 
створено Комісію національної пам’яті, очолювану Ст. 
Заброварним. Засновано також архів, що займається 
комп’ютеризацією документів. У Перемишлі 
зберігаються фонди музею української культури 
"Стривігор", який ще не мас свого приміщення. В ОУП 
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еще не имел своего помещения. В ОУП действует научный 
центр, представленный Украинским научным институтом и 
Научным обществом им. Т. Шевченко. Главными 
направлениями их исследований является разработка таких 
вопросов как украинско-польские историко-культурные 
отношения, история украинцев на территории Польши, 
материальная и духовная культура украинской общности. 
Занимается ОУП и хозяйственной деятельностью. Одним из 
важнейших звеньев является организация предприятий в 
форме кооперативов или акционерных союзов, делами 
которых ведома специальная группа экспертов. 

Значительное внимание объединению приходится 
уделять вопросам, связанным с отношением в стране к 
остаткам украинских архитектурных памятников. Многие 
находятся в аварийном состоянии, нуждаются в 
немедленном ремонте. Процесс уничтожения церковных 
памятников, к сожалению, продолжается и сейчас. Больше 
всего пострадали памятники церковной архитектуры в 
Кросненском воеводстве, где их осталось только 38% 
предыдущего количества, причем были уничтожены 
наиболее яркие образцы деревянного украинского 
зодчества. Ремонты и перестройки часто приводили к 
окончательному разрушению церквей или к потере их 
внутреннего убранства и росписей. Ряд храмов были 
уничтожены под прикрытием необходимости перенесения 
их на другие места. Так была разобрана церковь в 
Лутовиськах, дерево из которой использовали для 
строительства костела, и в Сонице. Церкви у Липю и 
Зулужа сгорели. В 80-е годы сгорело и многие другие 
религиозные объекты, однако виновники пожаров наказаны 
не были. Кроме того, уничтожается убранство оставшихся 
церквей: иконостасы, иконы, росписи и т.д. Во всех случаях, 
когда исчезали памятки украинской культуры, то есть явно 
нарушалось соответствующее законодательство, должной 
реакции со стороны как руководящих, так и 
правоохранительных органов не было. 

Пожар, ограбление и уничтожение шедевров 
церковного искусства православия на северных и восточных 
землях Польши не остались в прошлом. Напротив, они даже 
усилились в 90-е годы. Сгорели церкви в Клениках, Чижах, 
Ячне, Крушинянах, дважды поджигали новую церковь Св. 
Духа в Белостоке, горели каплица Криничка близ Гайновки, 
культовые сооружения в Нарве и даже в Кракове. В июле 
1990 г. была подожжена Преображенская церковь XVIII в. 
на Святой Горе Грабарцы на северном Подляшье. Тысячи 
покоящихся крестов, оставшихся на пепелище, 
свидетельствуют о величии и красоте этого здания — 
культовой достопримечательности не только православия. 
На Подляшье в сентябре того же года был ограблен 
Яблочин — центр православия, где находятся духовная 
семинария и единственный в Польше мужской монастырь. 
Украли исторические и религиозные реликвии – иконы. Все 
это вызывает беспокойство и тревогу местного населения, 
украинской диаспоры по всему миру. 

Как на украинских, так и на польских землях, 
сложными остаются межконфессиональные отношения.  

діє науковий осередок, представлений Українським 
науковим інститутом та Науковим товариством ім. Т. 
Шевченка. Головними напрямами їх досліджень є 
розробка таких питань, як українсько-польські історико-
культурні відносини, історія українців на території 
Польщі, матеріальна й духовна культура української 
спільності. 

Займається ОУП і господарською діяльністю. 
Однією з найважливіших її ланок є організація 
підприємств у формі кооперативів чи акціонерних спілок, 
справами яких відає спеціальна група експертів. 

Значну увагу об’єднанню доводиться приділяти 
питанням, пов’язаним із ставленням в країні до решток 
українських архітектурних пам’яток. Багато з них 
перебуває в аварійному стані, потребує негайного 
ремонту. Процес нищення церковних пам’яток, на жаль, 
триває й тепер. Найбільше постраждали пам’ятки 
церковної архітектури у Кросненському воєводстві, де їх 
залишилося тільки 38 % від попередньої кількості, 
причому було знищено найбільш яскраві зразки 
дерев’яного українського зодчества. Ремонти і 
перебудови часто призводили до остаточної руйнації 
церков або до втрати їхнього внутрішнього оздоблення 
та розписів. Ряд храмів було знищено під прикриттям 
необхідності перенесення їх на інші місця. Так було 
розібрано церкву в Лутовиськах, дерево з якої 
використали на будівництво костьолу, та в Сониці. 
Церкви у Липю й Зулужу згоріли. У 80-ті роки згоріло й 
багато інших релігійних об’єктів, однак винуватці пожеж 
покарані не були. Крім того, нищиться оздоблення 
церков, що залишилися: іконостаси, ікони, розписи тощо. 
У всіх випадках, коли зникали пам’ятки української 
культури, тобто явно порушувалося відповідне 
законодавство, належної реакції з боку як керівних, так і 
правоохоронних органів не було. 

Пожежі, пограбування та знищення шедеврів 
церковного мистецтва православ’я на північних і східних 
землях Польщі не залишилися у минулому. Навпаки, 
вони навіть посилилися у 90-ті роки. Згоріли церкви у 
Клениках, Чижах, Ячні, Крушинянах, двічі підпалювали 
нову церкву Св. Духа в Білостоці, горіли часовня 
Криничка поблизу Гайнівки, культові споруди у Нарві і 
навіть у Кракові. У липні 1990 р. було підпалено 
Преображенську церкву XVIII ст. на Святій Горі 
Грабарці, що на північному Підляшші. Тисячі покутних 
хрестів, які залишилися на згарищі, свідчать про велич і 
красу цієї будови — культової пам’ятки не тільки 
православ’я. На Підляшші у вересні того ж року було 
пограбовано Яблочин — центр православ’я, де містяться 
духовна семінарія та єдиний у Польщі чоловічий 
монастир. Украли історичні та релігійні реліквії — ікони. 
Все це викликає занепокоєння і тривогу місцевого 
населення, української діаспори в усьому світі. 

Як на українських, так і на польських землях 
складними залишаються міжконфесійні стосунки.  
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Греко-католическая церковь действует в Польше де-факто, а 
не де-юре, хотя имеет 300 тыс. сторонников, из которых 
95% - украинцы. В конце 80-х годов были сделаны первые 
шаги по нормализации украинско-польских религиозных 
отношений: в Риме состоялись встречи между польским 
кардиналом Юзефом Глемпом и архиепископом — 
кардиналом Мирославом Любачевским, наместником греко-
католической церкви в Польше, во время которых было 
достигнуто понимание. Как сообщала польская пресса, это 
были "встречи взаимопонимания, диалога, извинений и 
снятия обвинений и оскорблений". 

Да, следует признать, что в истории отношений между 
двумя нашими народами были негативные явления. Но 
очевидно и то, что курс взаимных обвинений и обид — это 
путь, ведущий в тупик. Так что не будем им идти. 

Важной вехой на пути взаимопонимания между 
нашими народами было подписание в Киеве 13 октября 
1990 г. украинско-польской декларации о принципах и 
основных направлениях развития отношений между двумя 
государствами. В этом документе, подписанном 
министрами иностранных дел Украины и Польши, стороны 
заявили о своем стремлении формировать и укреплять 
добрососедские отношения и развивать сотрудничество. 
Особое значение приобретают гарантии последовательного 
обеспечения прав и создания надлежащих условий для 
полного удовлетворения культурных, религиозных и 
образовательных потребностей национальных меньшинств. 

Однако с поражением на президентских выборах лагеря 
Мазовецкого и победой на них правых национальная 
политика Польши претерпела определенные коррективы. 
Был, в частности, выработан "принцип взаимности", 
означающий, что дотации для организаций национальных 
меньшинств будут определяться в размерах, аналогичных 
дотациям и привилегиям, предоставляемым польскому 
меньшинству в зарубежных странах. В правительственных 
кругах констатировалось, что финансирование Польским 
государством украинских обществ не встретило 
соответствующих действий Украины по отношению к 
польским обществам. 

Действительно, положение польских обществ в 
Украине оставляет желать лучшего, как, кстати, и всех 
украинских граждан. И все же первые шаги были сделаны: 
предоставлено помещение польскому обществу в Киеве, 
польской общине возвращены костелы, в некоторых из них 
начаты реставрационные работы. На сегодняшний день по 
Украине полякам возвращено более тысячи костелов, много 
строится новых. Благодаря усилиям поляков из Перемышля 
и Союза поляков Украины увидели свет первые номера 
"Киевского дневника", развернулось обучение детей на 
польском языке. Кстати, учителя польского языка и 
литературы приезжают из Польши… 

Следовательно, постепенно, но неукоснительно 
правительства и общественность наших двух стран 
приближаются к решению проблемы национальных 
меньшинств на единой взаимоприемлемой основе — 
признании и соблюдении Хельсинкских соглашений по 
вопросу о правах человека, правах национальностей. 

Греко-католицька церква діє у Польщі де-факто, а не де-
юре, хоч має 300 тис. прихильників, з яких 95 % — 
українці. Наприкінці 80-х років було зроблено перші 
кроки до нормалізації українсько-польських релігійних 
відносин: у Римі відбулися зустрічі між польським 
кардиналом Юзефом Глемпом і архієпископом — 
кардиналом Мирославом Любачівським, намісником 
греко-католицької церкви у Польщі, під час яких було 
досягнуто порозуміння. Як повідомляла польська преса, 
це були "зустрічі взаєморозуміння, діалогу, вибачень і 
зняття обвинувачень та образ". 

Так, слід визнати, що в історії стосунків між двома 
нашими народами були негативні явища. Але очевидним 
є й те, що курс взаємних звинувачень і образ — це шлях, 
який веде у глухий кут. Тож не будемо ним іти.  

Важливою віхою на шляху до взаєморозуміння між 
нашими народами було підписання в Києві 13 жовтня 
1990 р. українсько-польської декларації про принципи та 
основні напрями розвитку відносин між двома 
державами. В цьому документі, підписаному міністрами 
закордонних справ України та Польщі, сторони заявили 
про своє прагнення формувати й зміцнювати 
добросусідські взаємини і розвивати співробітництво. 
Особливого значення набувають гарантії послідовного 
забезпечення прав і створення належних умов для 
повного задоволення культурних, релігійних та освітніх 
потреб національних меншин. 

Однак з поразкою на президентських виборах табору 
Мазовецького і перемогою на них правиці національна 
політика Польщі зазнала певних коректив. Було, зокрема, 
вироблено "принцип взаємності", який означає, що 
дотації для організацій національних меншин будуть 
визначатися в розмірах, аналогічних дотаціям і 
привілеям, які надаються польській меншині в 
зарубіжних країнах. В урядових колах констатувалося, 
що фінансування Польською державою українських 
товариств не зустріло відповідних дій України стосовно 
польських товариств. 

Справді, становище польських товариств в Україні 
залишає бажати кращого, як, до речі, й становище всіх 
українських громадян. Та все ж перші кроки було 
зроблено: надано приміщення польському товариству в 
Києві, польській громаді повернуто костьоли, в деяких з 
них розпочато реставраційні роботи. На сьогодні по 
Україні полякам повернуто більше тисячі костьолів, 
багато будується нових. Завдяки зусиллям поляків з 
Перемишля і Союзу поляків України побачили світ перші 
номери "Київського щоденника", розгорнулося навчання 
дітей польською мовою. До речі, вчителі польської мови 
й літератури приїжджають з Польщі… 

Отже, поступово, але неухильно уряди та 
громадськість наших двох країн наближаються до 
розв’язання проблеми національних меншин на єдиній 
взаємоприйнятній основі — визнанні й дотриманні 
Хельсінкських угод у питанні про права людини, права 
національностей. 

Л. Д. Васильєва (Київ) 
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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

… 
Следует повториться, что это заметка (сокращенный 

вариант) из "Украинского исторического журнала" за 1992 
год (№10-11). Многое изменилось… Пришел 2022 год…  
На Украину в очередной раз войной ушел ее извечный враг 
– россия. Одной из первых стран, пришедших на помощь 
Украине – была Польша.  

… 
Варто повторитися, що це замітка (скорочений 

варіант) із "Українського історичного журналу" за 1992 
(№10-11). Багато чого змінилося… Прийшов 2022 рік… 
На Україну в черговий раз війною пішов її одвічний  
ворог – росія. Однією з перших країн, що прийшли на 
допомогу Україні – була Польща.  

 

 
Оригинал статьи с ссылками на документы –  

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1992 №10-11  


