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Ген, за Бугом край наш милий, 

А у нім святі могили… 

Йосип Струцюк 

Й 
 

У ЖОРНАХ ІСТОРІЇ 
 

Болять і кровоточать рани землі Холмської, яку так 

любив, плекав та оберігав, ще в сиву давнину, великий 

князь-державотворець Данило Галицький.  

Доля Холмщини відмінна від решти українських зе-

мель. В різні часи Холмська земля належала Литві й Угор-

щині, Австрії й Польщі, входила до складу Варшавського 

князівства, Царства Польського, Холмської губернії, які 

перебували під владою Російської імперії. На міжнародній 

конференції, яка проходила в 1918 році у Бресті, Холмська 

губернія була приєднана до Української Народної Респуб-

ліки. Після відновлення Польської держави у 1919 році Хо-

лмщина увійшла до її складу.  

Етнічні українці історичної Холмщини віками зазна-

вали постійних утисків та переслідувань від колонізаторів 

за свою віру, мову, землю, численних людських жертв, ду-

ховних й матеріальних втрат, особливо під час світових 

воєн, неодноразових примусових виселень. 

Переломним періодом для українців Холмщини ста-

ла Перша світова війна, яка принесла їм багато страждань і 

поневірянь. Російські війська, відступаючи в червні-липні 

1915 року, під натиском німецько-австрійських військ зни-

щували українські села, палили збіжжя, а понад 300 тисяч 

українців депортували вглиб Росії. Так вперше українську 

людність Холмщини було вигнано зі своєї споконвічної 

землі і розсіяно на великих просторах Російської імперії. 

Коли в Росії вибухнула революція, українське населення 
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стало повертатися у свій край. Однак лише половині депор-

тованих вдалося дістатися рідної землі.  

У міжвоєнний період на Холмщині, відбувався над-

мірний польський утиск українців. Школи тут стали винят-

ково польські, в них домінувала «панська мова». Українців 

свідомо зробили громадянами «другого ґатунку», вони мо-

гли обіймати лише другорядні посади в місцевих органах 

влади та війську. Проти них у 1935 році була розроблена і 

втілювалась у життя програма ревіндикції (повного і оста-

точного спольщення).  

Найбільш показовим явищем полонізаційно-

ревіндикаційної політики стало руйнування православних 

церков навесні та влітку 1938 року. Упродовж, приблизно 

60-ти днів, дощенту було зруйновано 167 храмів. Серед 

знищених — були цінні пам’ятки церковної архітектури. 

Це зумовило соціальне протистояння та зростання напру-

женості між українцями і поляками, що й спричинило не-

приязнь між ними у 1939—1947 рр. 

Ворожу до українців польську владу в 1939 р. замі-

нила німецька окупація, що тривала п’ять років. Німецька 

влада активно стимулювала польсько-українську напругу і 

міжнаціональні конфлікти. В той же час «німці» сприяли 

активному розвитку українського громадського життя, зок-

рема, кооперативного руху та шкільництва. В Холмі було 

відкрито гімназію, в Грубешові-учительську семінарію. 

Українцям повернули Кафедральний собор у Холмі. 

У 1943—1945 рр. польсько-українські стосунки на 

Холмщині позначені особливо жорстоким ставленням до 

мирного українського населення. Збройні напади польсь-

ких підпільників та каральні акції німецьких військ спеціа-

льного призначення із вбивствами, кривавими розправами, 

знищенням та пограбуванням селянських садиб відбулись у 

122 українських селах, із яких 42 були спалені.  
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Символом мучеництва українського населення Хол-

мщини стало село Сагринь. 10 березня 1944 року, коли Хо-

лмщина вшановувала пам’ять Тараса Шевченка, загонами 

Армії Крайової було вчинено звірячу розправу над його 

мирними мешканцями, яка за кількістю жертв є найбіль-

шою трагедією на етнічних українських землях. За одну ніч 

було спалено 260 українських господарств і вбито понад 

800 мешканців села і прибулих з інших сіл.  

Одним із трагічних наслідків Другої світової війни 

залишається примусове виселення комуністичними тоталі-

тарними режимами Польщі і СРСР (УРСР) сотень тисяч 

етнічних українців з їхніх предковічних земель — Холм-

щини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини в Східну Украї-

ну. Виселення відбувалося впродовж 1944—1946 рр. на 

підставі Угоди між Урядом Української Радянської Соціа-

лістичної Республіки та маріонетковим Польським Коміте-

том Національного Визволення «Про евакуацію українсь-

кого населення з території Польщі і польських громадян з 

території УРСР» від 9 вересня 1944 року.  

Незважаючи на те, що цією Угодою передбачався 

принцип добровільності, насправді ж процес виселення 

українців з їх етнічних земель за численними свідченнями 

переселенців та науковими дослідженнями українських і 

польських учених, був позбавлений ознак декларованої 

згоди й відбувався із застосуванням примусових методів, 

супроводжувався політичними репресіями, антиукраїнсь-

кою істерією, масовим терором проти корінного українсь-

кого населення з боку польських шовіністичних банд, спа-

ленням українських сіл, жорстоким вбивством тисячі без-

невинних мешканців. Це був злочинний спосіб вигнання 

українців за етнічною та релігійною ознаками, виїзд чи не 

виїзд з батьківського краю ставав питанням життя або сме-

рті всієї родини. Після, так званого, «добровільного» пере-

селення за межами рідного краю опинилось 482 800 украї-
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нців. А ще близько 150 тис., які залишились, внаслідок 

скоординованої польсько-радянської антиукраїнської вій-

ськової операції «Вісла» у 1947 році були виселені на захі-

дні та північні землі Польщі та розпорошені з метою асимі-

ляції серед польського етносу.  

Таким чином, польська влада, за активного сприяння 

радянської, вчинивши прямий акт геноциду, практично лік-

відувала українське населення на території Польщі, зруй-

нувала духовну і матеріальну культуру найзахіднішої гілки 

українства.  

Могили предків залишились у Польщі... На місці ба-

гатьох колишніх українських сіл сьогодні можна побачити 

тільки зарослі лопухами фундаменти хат, понівечені сади й 

зруйновані церкви. Виселення узаконило «ліквідацію» ук-

раїнців, які нібито стояли на заваді побудови нового моно-

національного комуністичного суспільства у Польщі. 

Старе покоління депортованих українців свято бере-

же пам’ять про свою історичну батьківщину — Холмщину, 

передаючи свою тугу і любов нащадкам. Національна при-

належність холмщан закодована в іменах, прізвищах, у на-

звах сіл, місцевостей, де вони народилися, у духовній і ма-

теріальній культурі. Протягом сторіч, незважаючи на ціле-

спрямоване нищення українського етносу, українці Холм-

щини вперто боронили свою православну віру, звичаї, об-

ряди, спосіб життя, рідну мову. Найзахідніша гілка україн-

ської нації виявилася напрочуд живучою і плодовитою. 

Силою відірвані від свого прадавнього дерева, холмщани 

не зів’яли пам’яттю і душею, не втратили рідну мову і свою 

віру. Незважаючи на матеріальні труднощі, багато дітей 

виселених українців здобули вищу та середню освіту, посі-

ли належне становище в українському суспільстві, зробили 

вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури, охоро-

ни здоров’я, виробничої сфери. Втративши з волі чужинців 

свою малу батьківщину, депортовані українці та їх нащад-
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ки стали рівноправними громадянами матері-України, у 

світлому майбутньому якої хочуть бачити власне щастя й 

щасливу долю своїх дітей. Відходить у вічність останнє 

покоління примусово виселених українців, які вже понад 

сім десятиліть потерпають від брутального потурання їхніх 

прав, незаконної експропріації майна і сподіваються, що 

держава Україна, яка є правонаступницею Української 

РСР, нарешті розв’яже комплекс проблем, породжених цим 

виселенням, надасть примусово виселеним статус депорто-

ваних або репресованих українців, реабілітує їх та поно-

вить їхні права на відшкодування моральних й матеріаль-

них збитків, надасть гарантії їхнього соціального захисту.  

Книга «У жорнах історії» — це своєрідна пам’ять 

для майбутніх поколінь, які повинні знати про своє істори-

чне коріння, берегти спогади про рідних, на долю яких ви-

пали тяжкі поневіряння. Найціннішими у даній книзі є сві-

дчення членів товариства — живих свідків депортації та 

репресій етнічних українців. Доля розкидала холмщан по 

різних кутках української землі, та в центрі їхніх спогадів 

— рідні села — мальовничі куточки холмщини. Кожна ро-

зповідь, кожен спогад по-своєму цікаві та повчальні і через 

пам’ять роду передають неповторний дух минулого нашої 

української землі. Тяжкою, болісною є втрата отчого краю, 

та ще боліснішою є втрата пам’яті про свій край, своє ро-

дове коріння, про могили предків. 

Звертаюся до нащадків: скануйте родинні архіви, 

пишіть сімейні історії, заглиблюйтесь в генеалогію, історію 

свого міста, села, краю, матері-України. То наш найдорого-

цінніший скарб, наш родинний обов’язок перед тими хто 

уже за межею вічності. 

Степан Романюк,  

голова Київського ветеранського   

товариства «Холмщина» ім.Михайла Грушевського. 
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СПОГАДИ І СВІДЧЕННЯ 
депортованих українців  

та їх нащадків 
 

Українські етнічні землі – ПІДЛЯШШЯ, ХОЛМЩИНА, 

НАДСЯННЯ, ЛЕМКІВЩИНА, ЗАХІДНА БОЙКІВ-

ЩИНА – з яких було депортовано українців у 1944-51р. 
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АНДРУСИШИН Віра, 

1940 р. н., с. Святиця 

Холмського повіту 

 

ЗАЛИШИЛОСЬ ВІДЧУТТЯ ВТРАТИ  

ЧОГОСЬ РІДНОГО... 

 

Я, Андрусишин (Волчук) Віра Павлівна, народилася 

17 березня 1940 р. в с. Святиця Холмського повіту Люблін-

ського воєводства. Тож мені було всього п’ять років, коли 

настали важкі часи. В селі Святиця ми мали свій будинок, 

інші господарські будівлі, землю, яку потрібно було оброб-

ляти важкою працею. Батьки мої були неграмотні. Згадую-

чи своє життя у Польщі, батьки нічого доброго не розпові-

дали. Зібравши врожай, необхідно було платити такі подат-

ки, що нічого не залишалось для сім’ї. 

Мама мала одні туфлі, які взувала коли приходила до 

церкви. Коли в 1945 р. почалося виселення всіх українців із 

своїх споконвічних земель, то, звичайно, багато селян від-

мовлялися покидати свою господарку. Мама розповідала: 

коли хтось категорично відмовлявся виїжджати, то наступ-

ної ночі таку сім’ю знищували. Правда, мама ніколи не на-

зивала прізвищ, але такі погроми в селі були. Тому батьки, 

маючи трьох дітей, змушені були виїхати. Це було дуже 

важко й страшно, бо ніхто не знав, куди їдемо і що нас там 

чекає. А нас нічого доброго не чекало. 

Спочатку нас збиралися відправити у Дніпропетров-

ську область, але чомусь відправили у Волинську, в село 

Піддубці. Поселили в одинокої жінки, але в дім вона нас не 

пустила, жили ми в стодолі, де сіно тримали. Влітку ще 

нічого, а коли почалися холоди, ми мерзли. Ще й сестра в 

грудні народилася, від холоду в неї нігті позлазили. Тоді 
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господиня змилувалась і пустила нас у комору, а дітям до-

зволяла погрітися на печі. Так ми прожили два роки, а по-

тім нам виділили хату на хуторі, хоч і розвалену, а все-таки 

самі жили. Але біди наші на цьому не закінчилися: старша 

сестра пішла до школи в село Піддубці, за 5 км від нашого 

дому, а ми з середньою сестрою ходили до школи в село 

Струмівка — за 3 км від дому. 

У 1948—1949 рр. зима 

була дуже холодна, а ми вчили-

ся зранку. Школа була початко-

ва, звичайна сільська хата з 

двох кімнат. В одній кімнаті 

навчалися перший і другий 

класи, а в другій — третій і че-

твертий. Одного разу ми запіз-

нилися на 10 хвилин, хоч май-

же бігли 3 км. І коли я постука-

ла в двері класу, мене вчитель-

ка впустила (я тоді ходила у 

другий клас), а коли сестра пос-

тукала (вона ходила у четвер-

тий клас), вчитель, ще й директор 

школи, її не впустив і змусив 

простояти на морозі до закінчення уроку. Діти потім розпо-

відали, коли сестра зайшла в клас, вона стояти не могла — 

її просто підкидало. Наступного дня вона не пішла до шко-

ли, тому що лежала з крупозним запаленням легень. Ліка-

рів на хуторі не було. Коли лікаря привезли, хвороба пере-

росла в менінгіт, він тоді не лікувався. Сестра, прохворівши 

чотири місяці, померла, проживши всього 13 років (6 бере-

зня народилася і 6 березня померла). Вчитель потім просив 

вибачення, хоч заслуговував на покарання. Ось таке було 

ставлення до переселенців. 

Батько Андрусишин Павло, 

довоєнна світлина 
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Після цього батьки не захотіли тут жити, аби більше 

цієї школи не бачити. Купили в м. Ківерцях маленьку кім-

нату, а кухню батько добудував. І так ми, п’ятеро, тіснили-

ся в одній малій кімнаті, поки не повиростали й не пішли 

навчатися у вузи. Голодували потроху майже до 1953 р., бо 

батько був хворий (виразка шлунку) і працював тільки охо-

ронником, а мама — прибиральницею. Ми, сестри, були 

дуже дружними. Одна одній допомагали піднятися на ноги, 

особливо старша найбільше допомагала нам. А далі, як у 

всіх. Ми отримали вищу освіту, повиходили заміж. Але, 

мабуть, тяжке дитинство нас так об’єднало, що ми й до 

сьогоднішнього дня не забуваємо одна одну, підтримуємо й 

допомагаємо у всьому. 

Батько помер ще у 1979 р., а мама — у 2003 р. Вони 

ніколи не згадували про Польщу. А тому ми нічого не зна-

ли про життя у ній. Не маємо бажання туди повертатися, 

хоч почуття втрати чогось рідного залишилось. 

 

 

 

БАХМАЧУК Василь, 

1930 р. н., с. Черничин, 

Грубешівського повіту 

 

ТАК ВОНИ ЗАМІТАЛИ УКРАЇНСЬКІ 

СЛІДИ 

 

Наше село Черничин має дуже давню історію. Воно 

згадується в літописі 1142 року як город Чернечеськ. З дав-

ніх-давен тут в основному проживали корінні українці. 

Лише у 1937 р. уряд Польщі підселив до нас поляків. 

У Черничині було понад 300 господарських дворів, а 

також велика гарна церква та семирічна двоповерхова шко-

ла, яка на той час мала ошатний європейський вигляд. Сто-
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яла посеред села кооперативна крамниця. Черничин нале-

жав товариству пана Сташіця, що подарував людям бага-

тьох сіл Холмщини, в яких він мав свої маєтки, землю, ліси 

й сінокоси. Люди цих сіл добре пам’ятали й шанували цьо-

го прогресивного та людяного добродія. Кожен рік у травні 

в селах товариства відзначали день пана Сташіця. У Черни-

чині більшість людей жила заможно, тому що мала землю, 

ліс, пасовиська та сінокоси в достатній кількості: не менше 

двох-трьох гектарів припадало на одного дорослого. Чима-

ло було таких людей, які мали по 30—40 гектарів на сім’ю 

із 3-4 осіб. На відміну від інших довколишніх українських 

сіл, таких як Масломичі, Модринь, Сагринь та інші, Черни-

чин не було спалено польськими бандами. Слід зауважити, 

що до 1939 р. не було помітної ворожнечі між поляками та 

українцями. Після окупації Холмщини фашистами в 1941 р. 

почалися вбивства освічених українців. Так, у 1941 році в 

селі Міняни був убитий наш родич Козак Іван, він сидів 

біля вікна й читав книжку. Іван був освіченою людиною, 

працював учителем до 1917 р. 

Не зайве відзначити, що подібні випадки мали місце 

і в інших сусідніх селах. Люди здогадувались, що це роби-

ли польські бандити, тому що німецька влада залишила на 

роботі в місцевих установах колишніх польських чиновни-

ків і польську поліцію. 

У 1942 р. німці організували в українських селах мі-

сцеву владу з українців і давали зброю як полякам, так і 

українцям: фашисти були зацікавлені, щоб поляки й украї-

нці між собою чубились, аби їх не чіпали. 

Після того, як на Холмщину вступила в 1944 році 

Радянська Армія, ворожнеча між поляками та українцями 

набрала ще більших обертів. 

У той час було багато звернень свідомих, освічених 

українців Холмщини до Києва і Москви з проханням про 

приєднання Холмщини до Радянської України, але цього не 
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сталося, бо, як тепер стало відомо, Москва віддала полякам 

терени Холмщини взамін на терени Східної Пруссії разом з 

містом Кенігсбергом, на який тоді претендували поляки. 

Поляки боялись, щоб Холмщина не відійшла до України, а 

тому вели політику геноциду проти українського населен-

ня. Польські банди нападали на українські села, нещадно 

вбивали людей, спалювали села. Залякані холмщани не 

знали, куди діватись, ховались по схронах і втікали в бли-

жні міста, де був хоч якийсь захист. На поміч стала прихо-

дити з Волині та Львівщини УПА. 

Відчувалось, що командування Радянської Армії на 

теренах Холмщини не хотіло втручатись у стосунки між 

поляками та українцями, про що свідчить такий приклад: 

черничинські селяни, які мали коней та вози, змушені були 

підвозити тилові частини Радянської Армії з Грубешева до 

лінії фронту щотижня. Як правило, обоз складався з 20—25 

підвод. 

В одному з таких обозів їздив і я. Мав тоді 14 з поло-

виною років, і батько послав мене з кіньми і возом, бо сам 

не зміг їхати вдруге — треба було збирати врожай зерно-

вих, які вже перестигли. Ми їхали до лінії фронту з радян-

ськими вояками та офіцерами, вози були завантажені аму-

ніцією. Моя підвода везла пекарню. На зворотньому шляху 

з нами їхали сержант і два вояки, яких наші дядьки випро-

сили у командира для охорони. Добрі люди попередили, що 

нас за Замостям можуть зустріти вояки Армії Крайової і 

помститися за те, що українці з Черничина допомагали Ра-

дянській Армії. Як відомо, польська Армія Крайова вороже 

ставилась до Радянської Армії, особливо до українців. Пе-

ред Замостям, кілометрів за 10—12, наш обоз зустріли 

польські поліцаї з червоно-білими опасками на рукавах. 

Але, побачивши охоронців з автоматами в руках, польські 

бандити полишили нас. Більше вони не з’являлись, і обоз 

проїхав неушкодженим. Ми залишились живими. А через 
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тиждень поїхав ще один обоз без охорони, який уже не по-

вернувся, бо його перейняли підрозділи з Армії Крайової. 

Всі їздові були відвезені в ліс на галявину, там утримували 

їх під палючим сонцем аж до вечора. Один із їздових, мо-

лодий хлопець (років 22—23-х) Володимир Макаревич, 

зміг утекти. Під час втечі по ньому стріляли, але він, пора-

нений, зник у лісі. Решту їздових бандити знищили перед 

вечором, мертвих прикрили гілляками. Вози з кіньми за-

брали. Один із розстріляних вижив, куля прийшлася в ногу,  

він упав, прикинувшись мертвим.  Вночі виліз з-під гілляк, 

перев’язав собі ногу і до ранку доповз до села. Його відвез-

ли в лікарню до Замостя. Через 15 днів він повернувся в 

село Черничин до своєї родини. Мені довелось чути його 

розповідь про цей жахливий випадок. Прізвище цього укра-

їнця — Іван Стасюк. Напевне, він уже помер. У нього був 

син Степан, 1928 року народження. Можливо, він ще живе і 

міг би розповісти про знущання Армії Крайової над украї-

нцями на теренах Холмщини. 

Або ще один випадок жахливих знущань польських 

бандитів на Холмщині, що стався у млині, розташованому 

біля шосейної дороги Грубешів-Замостя. Млин був у селі 

Митилин, на межі Богородиці та Гоздева. До 1940 року го-

сподарювали в ньому два польські пани — Каспаркевич та 

Борис. У пана Бориса був небіж Стах, який працював мі-

рошником. Стах одружився із українкою з села Гоздева і 

збудував оселю неподалік від млина. У 1942—1943 роках 

почалася ворожнеча між українцями і поляками, господарі 

млина — Каспаркевич та Борис — загинули. Млин перей-

шов до Стаха. 

В липні 1944 року фронт перекотився на захід, на Ві-

слу, Стах пустив млина, молов зерно; з ним розраховува-

лись зерном або грішми. Окрім того, молов борошно для 

Радянської Армії. Його охороняли радянські вояки із стар-

шим лейтенантом до кінця січня 1945 року. Після того, як 
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борошно вже не було потрібне для армії, охорону зняли, 

але млин продовжував працювати. Я був кочегаром. Запро-

сили машиніст і Стах, бо я тямив у моторах, мав навики в 

обслуговуванні молотарки сусіда Михайла Марчука. І тоді 

став свідком нападу польських бандитів на нас на початку 

лютого 1945 року. Озброєні бандити з’явились о 20-й годи-

ні вечора в машкарі. Поклали всіх людей на підлогу, забра-

ли Стаха, вимагали від нього гроші, зупинили млин, набра-

ли борошна на кілька підвід, познімали паси, Стаха загнали 

під стіл і застрелили, а його дружину люто побили. Її чоло-

вік був наполовину поляком, наполовину українцем, роз-

мовляв українською мовою. Нападники вбили його тому, 

що він молов зерно селянам-українцям. Так залякували на-

селення Холмщини. 

В жовтні 1944 р. в Черничині польська поліція про-

вела ще одну «опера-

цію» проти українців: 

біля школи, де роз-

ташовувалась полі-

ція, пролунав неве-

ликої сили вибух. 

Після цього почався 

пошук бандерівців. 

Було заарештовано 

понад 200 осіб різно-

го віку — від 16 до 75 

років. Усіх, як худобу, 

зігнали біля школи на вигін. З того гурту поліція відібрала 

10 чи 12 молодих хлопців 20—25-ти років і розстріляла на 

очах у людей. То були невинні хлопці, вони не ховались, 

були вдома. Це — Сивак Володимир, Филипчук Володи-

мир, Павонський Микола (прізвища інших не пам’ятаю). 

Решту заарештованих погнали до Грубешева у в’язницю. 

Бахмачук Василь з друзями (крайній спра-

ва) перед депортацією, 1945 р. 
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Там з них знущались цілий місяць. Із тюрми вийшло неба-

гато. Наш сусід Грома Семен також не вернувся. 

Багато свідків тих подій ще живуть на Волині (у То-

рчині біля Луцька, Ківерцях, Володимирі-Волинському, 

Ковелі), у Рівненській та Львівській областях. Зокрема, в 

Червонограді ще топче ряст син розстріляного в обозі Йо-

сипа Лича — Василь, який їздив разом із матір’ю забирати 

труп батька, щоб поховати його в Черничині. Польська 

влада тут зруйнувала цвинтар у 1948—1949 роках, щоб ук-

раїнці не мали змоги приїжджати на могили рідних. Там 

знайшли вічний спокій і мій дідусь з бабусею. А з нашої 

церкви в Черничині поляки зробили  костел. Так вони замі-

тали українські сліди на Холмщині. 

 

 

 

БЕКЕША Роман, 

1940 р. н., с. Дратів 

Людвінівського повіту 

 

ТУГА ЖИВЕ У СЕРЦІ 

 

Я, Бекеша Роман Адамович, народився в селі Дратів 

Людвінського повіту Люблінського воєводства. Батько — 

Бекеша Адам Васильович народився в 1906 р., мав неповну 

освіту (закінчив церковно-приходську школу за царизму), 

займався сільським господарством. Мама — Бекеша (Паве-

лець) Варвара Станіславівна — 1909 р. н., була освічена, 

навчалася в початковій школі, допомагала батькам у всьо-

му. 

Коли почалася Перша світова війна, мої батьки були 

примусово з родичами вивезені до Росії, в Тульську губер-

нію,  село Маслово Куркінського р-ну, де ми прожили з 

1915 по 1918 рік. Мамі тоді виповнилося п’ять років. 
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Наше село було дуже ма-

льовниче, воно нараховувало 

понад двісті дворів, посередині 

села стояла православна церква, 

пам’ятаю, що була гарно розпи-

сана. Батюшка дохідливо відп-

равляв усі служби, особливо 

святкові, моя мама співала в 

хорі і брала мене з собою. 

З одного боку села роз-

ляглися поля господарів, а з 

іншого — луки з великим озе-

ром, вечорами там лунали співи 

птахів та кумкання жаб. Біля 

озера був вигін, де пасли корів. 

Мій батько мав човна і сітку на 

рибу. Іноді ввечері я з ним їздив закидати сітку на ніч, а 

вранці батько привозив плотву, линів, окунів, щук. З іншо-

го боку озера жив пан, який увесь час воював з селянами, 

бо вважав, що то його власність. Але вони його не боялись, 

ловили рибу, навіть вигнали двох панових охоронців. У 

селі жили українці, поляки і євреї. 

Крім сільськогосподарських робіт, батько  добував 

торф. Це була важка праця. Збиралося декілька чоловік і 

їхали за три кілометри його копати, потім витягали з боло-

та, розрізали на шматки і сушили. Торфом опалювали осе-

лі. 

Під час німецької окупації взимку 1942—1943 року 

було дуже багато радянських військовополонених, які вте-

кли з концтаборів. Вони, виснажені, голодні, ходили по 

хатах і просили хліба, солдати обмерзали і вмирали в копи-

цях соломи. Після їх відвідин люди хворіли на тиф. Моїй 

бабусі військовополонений поцілував руку за хліб-сіль, 

вона захворіла і померла. Незважаючи на окупацію і страх, 

Мама Бекеша Варвара з донь-

кою Ніною. 1936р. 
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селяни (українці і поляки) все-таки брали до себе цих не-

щасних людей і переховували в схронах. Взяв і батюшка 

декілька чоловік. Серед цих людей були лікарі, які допома-

гали селянам. Але у селі були і ті, що доносили німцям, 

прислужували їм. Серед донощиків був і поляк Поделко, 

якого пізніше розстріляли партизани. 

Настало літо 1943 р., були жнива, одного дня наїхали 

німці, оточили садибу батюшки, почали зганяти людей з 

усього села. В цей день вони вбили батюшку, його дочку 

Олю і військовополонених, які у нього ховалися. Багато 

людей забрали в гестапо, а потім відправили в концтабір 

«Майданек». Забрали й мого дядька Савича Володимира, 

там він загинув. Люди усього боялися. 

Ще до війни, у 1939 р., мої батьки збудували де-

рев‘яну хату, а в старій мешкала моя тітка з двома синами. 

Ввечері ми світили лампою, бо в селі не було електрики. В 

господарстві мали коней, корів, свиней і різну птицю. Ви-

рощували зернові, овочеві ку-

льтури і льон, з якого виготов-

ляли полотно, шили одежу та 

білизну. 

Незважаючи на німецьку 

окупацію, люди все ж таки іно-

ді веселились, відзначали релі-

гійні свята. Взимку (по закін-

ченні весняно-осінніх робіт) 

збирались у друзів, співали різ-

них пісень — російських, укра-

їнських. Жінки ходили на «пі-

жарки». Гуртків особливих не 

було, бо жили в неспокійний 

час. 

Стосунки з польським 

Православна церква, с. Дратів, 

довоєнна світлина 
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населенням (а їх у нас було менше, ніж українців) були до-

брими.  

За окупації треба було здавати німцям «контингент» 

— всю худобу, яку кільцювали. Нерідко німці робили об-

лави, звозили людей в гестапо, євреїв спочатку забирали в 

гетто, а потім почали на місці розстрілювати. Одного разу 

під час облави загинули три брати поляки. 

Особливо українці боялись «аківців» (Армії Крайо-

вої), вони все забирали, що люди мали... 

 

Село від польських банд постійно потерпало. Батьки 

вдома не ночували, зі зброєю cиділи в стодолах, бандити 

нападали і грабували. Не раз мене трясли і питали: «Muw, 

gdzie ojciec». 

Восени 1944 року з колонії виїжджали німці чи по-

ляки (не знаю), наші люди поїхали купувати у них зерно, 

картоплю і там натрапили на банду, яка їх постріляла — 

загинуло 12 чоловік. Пам’ятаю лише прізвища Сачева Во-

лодимира і Шепітуна Миколи. Від банд ми не втікали, не 

кидали господарство, тим паче, що навколо були поляки. 

Тодішня влада нас не захищала.  

Влітку 1944 р. під час жнив нас визволила Радянська 

Армія, і селу дали невелику охорону, але це не захистило 

нас від нападів. Почались розмови про нашу депортацію в 

Східну Україну. Приїхала комісія на чолі з уповноваженим 

Коломойцем, почала записувати в різні області України. 

Зимою 1945 р. декілька родин депортували, а моїх батьків і 

більшість населення примусово виселили в квітні 1945 ро-

ку. Ми потрапили в Рівненську область. Нас висадили на 

ст. Мізоч і кинули напризволяще. Притулку нам не надали і 

ми переїхали в Олику Волинської області. Знайшли поме-

шкання у одної жінки — Глаші, у якої було двоє дітей, а 

чоловік загинув на фронті. Ще була наймичка Дунька з ди-

тиною, а її батьків вивезли до Сибіру. 
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Одного зимового вечора в двері постукали, зайшла 

ціла ватага озброєних «червоноармійців», всі були одягнені 

в  кожухи з погонами і зірками. Це прийшов Глашин брат з 

лісу. Він просив батька допомагати Глаші, хлопці мусять 

ховатись, бо борються 

за Україну. Після цьо-

го мої батьки все по-

кинули і виїхали в 

Золочів Львівської 

області, де прожили 

20 років. У Золочеві 

дали хату по пересе-

ленських документах 

та роботу. Місцеве 

населення ставилось до 

нас прихильно. У моїй 

родині росла і моя сестра. Ми отримали вищу освіту у 

м. Львові. Я — в політехнічному інституті, а сестра — в 

торгово-економічному.  

Мої батьки переїхали в 1965 році в м. Запоріжжя. Ба-

тько працював на заводі в охороні, помер в 1974 році, там і 

похований. У 1990 році ми переїхали в м.Рівне, мама поме-

рла в 2001, їй було за 90 років. Я проживаю в м. Києві, а 

сестра живе і працює в Рівному. 

Повернутись додому хотілося б, але там усе чуже, 

хата  згоріла. Туга живе у серці за рідним краєм, за «босо-

ногим дитинством», за рідною домівкою, за друзями, за 

співучими голосами птахів, які вечорами розливались над 

озером. а також за бабусями і дідусями, які поховані на 

кладовищі і ніхто за ними тепер не доглядає. 

 

P.S. Я щиро вдячний своїй старшій сестрі Ніні 

Адамівні Цукановій за допомогу у підготовці цих спогадів. 

Батьки Бекеша Адам і Варвара та сестра 

Ніна, 1938 р. 
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ВОЙТОВИЧ Євген, 

1932 р. н., с. Гоздів 

Грубешівського повіту. 

 

В НАШІЙ ІСТОРІЇ БАГАТО СЛІЗ І 

КРОВІ 

 

Мальовничим селом був наш рідний Гоздів — при-

кордоння Польщі з Україною. Тут я народився, тут пройш-

ло моє раннє дитинство. Протилежні його сторони огорта-

ли листяні ліси, в двох кілометрах від нашої оселі, несла 

свої чисті-пречисті води річка Гучва, а далі вона обніма-

лась з Гоздевом, немов наречена, і поспішала через Грубе-

шів зійтись з Бугом. Навколо розлягались чорноземи, лева-

ди і луки з цілющими запашними травами і такими ж вечі-

рніми та вранішніми росами. За кожною оселею квітував 

садок, на тинах чи штахетниках висіли чисто вимиті глечи-

ки, горнятка, а на луках і левадах вибілювались льняні та 

конопляні полотна. Майже в центрі села простягався вигін 

— місце розваг для дітвори та дорослих. Через нього проті-

кав широченький рівчак, в якому можна було вудочкою, 

кошиком чи сачком спіймати карася, в’юна, щуку або іншу 

рибу. 

У теплі погожі недільні та святкові дні жінки з діть-

ми збирались на колодах, приєднувалися й чоловіки, жар-

тували, співали: «Іди, іди, качуре, додому», «Ой ти, дівчино 

зарученая», «Їхав козак на війноньку», «Краков’ячек єдин 

м’ял конікув сєдем»...У матусі була вихідна крепдешинова 

блузка кремового кольору з ніжними голубими та помаран-

чевими квітками. Вона в ній була ще молодшою. 

За нашою стодолою та полем красувався видолинок. 

До половини травня густе латаття встигало вишити на ньо-
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му яскравий жовто-зелений килим. У вечірню тишу, при 

місячному сяйві й мерехтінні зірок, наше сімейство сідало 

за стодолою на лаву (деколи приходили сусіди). Матуся 

починала пісню, ми з татусем підспівували. Тиха мелодія 

зливалась із солов’їним тьохканням в саду, райканням жаб 

з видолинку, паровозними гудками, а з сусіднього саду до-

носився запах пасіки. Нам, дітям, здавалось, що подібне 

могло бути тільки у Гоздеві. 

У ньому жили духовно багаті, працьовиті, щедрі, з 

великим життєвим досвідом люди, в тому числі й поляки. 

Ці людські якості передавались нащадкам з покоління до 

покоління. В селі було понад 250 осель. Переважна біль-

шість з них — покриті соломою. За соціальним станом: 

найбагатшим серед українців був Теребус (мав 60 моргів 

землі, жниварку, молотарку, кілька пар коней, наймитів...). 

Селян заможного достатку налічувалось (приблизно) 30 

відсотків, середнього — 40, малоземельних — 25, не мали 

землі — 5. Був маєток польського пана (200 моргів землі). 

Працювала чотирирічна, а згодом — семирічна школа, куз-

ня, залізнична станція з депо. 

До церкви ходили вбрід через Гучву до сусіднього 

села Підгірців. Традиції святкувань Нового Року, Різдва 

Христового, Водохреща, Воскресіння Христового тощо 

зберігались з діда-прадіда. З діда-прадіда українці займа-

лись святою справою — орали та сіяли. Хто не мав землі, 

той наймитував. Наші батьки належали до малоземельних 

(1 морг землі без сінокосу дали батьки мами). Згодом та-

тусь з матусею спромоглися докупити ще 0,5 морга (адже 

було 3-є дітей). Утримували одну корівку, поросятко, деяку 

свійську птицю. Так потрібна конячка для них була лише 

мрією. З болем в серці згадую нещасний випадок у нашій 

сім’ї. У неділю (в робочі дні важко було розраховувати на 

це) татусеві дали коней привезти торф. Поїхали з ним і ми, 

братики-близнята. На зворотньому шляху Янтусь (Антін) 
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випав з воза з летальним наслідком. Нам було тоді по 6 ро-

чків. Я залишився  немов сиріткою. Адже завжди і всюди 

були разом. 

Гречкосій татусь ще займався столярно-будівельною 

справою, чоботарством. За наймання коней, придбання сіна 

доводилось відробляти. Ми, діти, щоденно бачили своїх 

рідненьких в нелегкій праці. Нам боляче було. Вже в пен-

сійному віці татусь жалівся на біль в спині, ногах та руках. 

 

 

 

Спогад 

 

Не забуду стежку, що вилась між нив, 

Це по ній хлоп’ятком босим я ходив. 

Вп’янкім ароматі кольорових трав 

Перший раз кашкетом стрибунця піймав. 

 

По цій стежці рано, рано, на зорі 

Йшли на панську ниву хлопці-косарі. 

Серед них мій тато косою тягнув, 

За мізерну плату спину свою гнув. 

 

І мені, малому, боляче було, 

Як побачу тата спітніле чоло, 

Натруджені руки працею важкою, 

Серце хлопчиняти повнилось журбою. 

 

І завжди горнулось до людей простих, 

Добрих гречкосіїв, до людей отих, 

До таких, як тато, що в льняній торбині 

Хліб носив від зайця дорогій дитині. 

Є. Войтович 
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Ми, малеча, вірили, що цей хліб справді був від зай-

чика. Навіть не посипали цукром і смачно поїдали. 

Небагатим, однак завжди веселим, пливло наше ди-

тинство з рідненькими та милими батьками. Їжа була зви-

чайна, сільська: картопля в різних видах (варена, смажена, 

в «мундирах») з квасним молоком чи маслянкою, кваше-

ними огірком чи капустою , вареники (із сиром, картоплею, 

смаженою капустою чи ягодою); каша гречана, пшоняна, 

локшина з молоком, на курячому бульйоні, деруни тощо. 

Ми, діти, полюбляли, так названі, шарапнельки (суміш тер-

тої картоплі з мукою у формі кульок, зварених в молоці або 

підсмажених на олії). Матуся раз, а то й два на тиждень 

була в Грубешеві. Ми її з нетерпінням чекали з ласощами. 

У селі проживало 30 сімей польської національності. 

Стосунки між поляками та українцями були достатньо 

дружніми: сусіди ходили одні до одних, гралася дітвора, 

навіть одружувалися. Українці (Русини) не виконували пе-

вних робіт в дні відзначення великих католицьких свят. У 

такі дні поляки приносили українським сусідам ласощі, так 

чинили й українці в дні своїх свят. Однак потайки поляки 

називали «русинів» бидлом. 

А вже в 1938—1939 роках польські банди трощили в 

українських хатах вікна з вимогою зрікатися нам найсвяті-

шого — віри та мови. Русини у відповідь з вилами, ломами 

та лопатами в руках організовували загони самооборони. 

Але розгорітися міжнаціональній ворожнечі в масштабну 

завадило загарбання Польщі фашистською Німеччиною в 

1939 році. 

Саме з цього часу на Холмщині відкривались украї-

номовні навчальні заклади, в тому числі в Грубешеві — 

учительська семінарія. В ній навчалася Надійка. З’явились 

українська преса, жовто-блакитні прапори, вишиванки на 

парубках і дівчатах, лунали українські пісні. Вперше в клу-

бі я побачив портрет Богдана Хмельницького, виставу ук-
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раїнських артистів, почув вірші Т. Шевченка, І. Франка, Л. 

Українки... Таку культурно-просвітницьку роботу серед 

українців організував самодіяльний гурт «Рідна хата». Тіт-

ка Ганя пошила мені пілотку з блакитно-жовтим прапор-

цем. Я з гордістю носив її. А вивчений вірш в школі не за-

буду довіку. 

 

— Хто ти є? 

— Українець зроду! 

— Для кого живеш? 

— Для народу! 

— Любиш народ? 

— До загину! 

— А в що віриш? 

— В Україну! 

 

Цього раніше не було. «Русини» піднімались з колін. 

То був подих прохолодного вітру в спекотну погоду. В ко-

жного з’явилось усвідомлення національної та людської 

гідності: ти — не бидло! Ти — людина! Ти — не русин! Ти 

— українець! Звичайно,  наші батьки схвалювали такі змі-

ни, однак вважали німців окупантами. 

Звичайно, в поляків не було сил боротися з цією мо-

гутньою окупаційною машиною (чимало з них служило 

німцям). Тому вони чекали слушного часу нагадати коли-

шнім русинам, а тепер українцям, хто ж господар в країні. І 

дочекалися. Першою жертвою в Гоздеві після звільнення 

його від німецьких загарбників став український дідусь, 

який пас корівку під лісом. Його не тільки жорстоко вбили, 

але й познущались над тілом. Навесні 1944 р. (вночі) на 

залізничній станції було вбито 30 поляків, серед них нашо-

го родича Калюбу Цеха (двоюрідна сестра мами була замі-

жня за поляком) та двох поляків-братиків 5—7-річного ві-

ку. В цю ніч був убитий українець. 
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В цей тривожний час жінки з дітьми в теплу погоду 

ночували в полі чи спеціально обладнаних сховищах, чоло-

віки ж по черзі стояли на варті. Щоночі ми бачили одне або 

два палаючі села. В тиху погоду доносилось ревіння худо-

би. Це було жахливе відчуття. 

Наші батьки, як і більшість сімей, без захоплення 

сприйняли пропозицію переселятись в Україну. Жаль було 

покидати з діда-прадіда рідну землю, новозбудовані хату, 

стодолу, хлів, молодий садок. Скільки 

ж сил і здоров’я було вкладено в це ба-

тьками?! Хвилювало й те, як складеться 

життя там, в Україні? Хоч селяни 

пам’ятали 1939 рік, коли радянські сол-

дати з машин дарували дітям та й доро-

слим печиво, цукерки, крупи, муку, 

олію, тощо. Окремі сім’ї  спокусилися 

на більшовицьку пропаганду про замо-

жне життя радянського народу. А че-

рез рік різними манівцями з клуноч-

ками повернули-

ся до своїх домівок. 

Гору взяла батьківська муд-

рість: власне життя та життя дітей ці-

ни не мають. Отож наше переселення, 

як і сотень тисяч сімей, однозначно 

було вимушеним. Батьки й не знали, 

про так звану, Угоду між тодішніми 

владами Польщі та УРСР від 

09.09.1944 р. про «добровільне» пере-

селення українців та поляків на їхні 

етнічні землі. 

Перший ешелон гоздів’ян, який прямував до кордо-

нів України і охоронявся польськими вояками, навесні 1945 

Батько Войтович  Петро, 

1938 р. 

 

Мати Войтович Ольга 

1938 р. 
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року  зупинила серед лісу озброєна польська банда й пог-

рабувала (забрала корів, коней, зерно тощо). Чотирьох ук-

раїнців, у тому числі нашого родича Панасюка Йосипа, бу-

ло стягнуто з вагона й закатовано. Все те чинилось при мо-

вчазному спогляданні польських вояків. 

Не можу не згадати ще один епізод. Наступним еше-

лоном з односельцями переселялись: наша сім’я, мамині 

батьки (Марцих Федір з дружиною Марією), сім’ї маминих 

сестер (Патрая Йосипа, Семчука Дем’яна, Куця Антона). 

Ешелон вирушив із станції без охорони. Ніхто з евакуйова-

них про це не знав. За селом його зупинили радянські воїни 

під командуванням капітана. Вони й стали нашими охоро-

нцями. Думаю, що польські банди були проінформовані 

про це. На українську землю добрались щасливо. Жінки із 

слізьми на очах, чоловіки обнімали й цілували радянських 

воїнів. 

День перемоги (9 травня 1945р.) зустріли в дорозі, на 

станції Угнів (прикордоння Львівської області з Польщею). 

Радістю були сповнені дорослі та діти. Усі надіялися на 

повернення до Холмщини. Тут, а згодом на станції Зварни-

ця (біля Золочева)в наметах ми прожили 3 місяці. Чоловіки 

й підлітки займалися захоплюючою справою — ливарст-

вом. Вугілля та алюмінію було достатньо. Виливали пате-

льні, сільнички, цукернички, ложки, тощо. Опісля, саме 

серед жнив, наша сім’я, дідусь та бабуся поселились в селі 

Лошневі на Тернопіллі. Сім’ї маминих сестер осіли в м. 

Тернополі. Влада й населення зустріли нас приязно. Кожна 

сім’я отримала повну компенсацію за залишене в Польщі 

майно. Батьки займались сільським господарством, навіть 

придбали конячку. 

Через 3 роки на постійне місце проживання переїха-

ли до м. Теребовлі. Татусь займався столярно-будівельною 

справою, матуся — домашнім господарством. Захоплював-

ся татусь риболовлею у вихідні та святкові дні. 
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У Теребовлі я з Надійкою здобули середню освіту, а 

опісля — вищу в м. Чернівцях (я — філологічну, Надія — 

медичну). Важко матеріально було батькам майже одноча-

сно навчати двох дітей у вузах, нелегко було й нам. Однак 

вимріяне матусею і татусем вивести дітей в люди — збуло-

ся. Доземний їм уклін, царство небесне за їхню любов до 

нас і турботу про наше майбутнє. 

В цьому чудовому місті ми поодружувались, я — з 

однокурсницею Білінчук Антоніною, сестра вийшла заміж 

за військового. 

З 1956 року вчителювали в селі Ленківцях, Кель-

менецького району Чернівецької області. У 1960 році вла-

штувались на роботу в  

Києві. Працювали  в 

інтернатних закладах. 

1967 року поселились 

у власну (кооператив-

ну) трикімнатну квар-

тиру. Радість вихлю-

пувала! Адже 11 років 

жили в надто склад-

них побутових умо-

вах. В Києві займав 

посади завуча, дирек-

тора школи-інтернату, 

17 років — інспектора Міністерства освіти. З останньої  

посади вийшов на пенсію. Згодом забрали з Теребовлі маму 

дружини, моїх батьків. Надія з чоловіком працювали в Ук-

раїні, Росії, Білорусі. Наші єдині діти Леся (Євгена) та Гри-

горій (Надії) здобули вищу освіту. Облаштовані. Радують 

нас онуки: Віталій, Тетяна (Євгена), Марина (Надії). Віта-

лій та Марина здобули вищу освіту, облаштовані. 

Туги за рідним краєм не чули від тата, мама згадува-

ла, іноді виявляла бажання повернутися. Татусь, бувало, 

Войтович Євген з родиною, 1993 р. 

Внучка Войтовича Євгена Тетянка, 1999 р. 
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махне рукою та скаже: «Це не твоє і ніколи не буде». Ми 

підтримували його. 

Нащадки Патрая Йосипа — сини Олександр та Яро-

слав, онуки Леся і Володимир (Олександра), Оксана (Яро-

слава); донька Семчука Дем’яна Валентина, онуки Світлана 

і Тетяна; син Куця Антона Володимир, онуки Тетяна та 

Юрій в розкошах не купаються. Живуть в нормальних по-

бутових і матеріальних умовах. 

Ніхто із сімей маминих сестер не виявляв бажання 

повернутися на Холмщину. Найріднішою землею для мене 

і моєї сім’ї є земля незалежної соборної Неньки України. 

 

 

Живи довічно! 

 

За тебе, вишиту небес блакиттю 

І золотистим житом, 

Ще чорноземом й кольором калини, 

Щоденно Богові молюсь, 

Нескорена Красуне Україно. 

 

Живи, твори, дерзай довічно 

На землях славних предковічних 

Та обніми і дочок, і синів 

З обох Дніпрових берегів. 

 

Та буде в нас і щастя і добро. 

Всміхнеться батечко Дніпро 

І з Хортицьким могутнім дубом. 

Живи соборною з гербом Тризубом! 

Є. Войтович 

2005 р. 
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Я осмислюю події цього часу, запитую себе, кожного 

поляка та українця: 

• чим завинили перед Богом та українським народом 

братики-поляки? 

• чим завинив перед Богом та польським народом 

український дідусь? 

• чи могла будь-яким чином українська національна 

меншина в Польщі та польська в Україні загрожувати ти-

тульній нації? 

Відповідь моя однозначна: нічим не завинили, нічим 

і нікому не загрожували. 

Тоді знову запитання: 

• чому, так звана, народна в Польщі та радянська 

влади не вживали жодних заходів запобігати ворожнечі? 

Моя відповідь: не хотіли, бо національна ворожнеча 

пришвидшувала виконання Угоди 1944р. між цими влада-

ми про «добровільне» переселення національних меншин 

на їхні етнічні землі. А німецьким фашистам, на окупова-

них Волині та Рівненщині, в 1943—1944 рр. було байдуже 

до страждань польської меншини та українців. Без згоди 

польської комуністичної та радянської влад не відбулася б 

згодом і операція «Вісла». Така природа тоталітарних ре-

жимів. За ціною вони не стояли. 

 

Трохи історії 

Український народ ніколи не зазіхав на землі інших 

народів. Він завзято обороняв свою від будь-яких загарб-

ників, в тому числі й польських, які виношували ідею роз-

будови власної супердержави «вогнем і мечем від моря до 

моря». Не українська (такої не було), а польська шляхта 

(магнат Потоцький та інші) панувала на Правобережній 

Україні, перетворивши українських селян в німих рабів. 

Всякі їх виступи проти сваволі та визиску жорстоко при-
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душувались. В цьому польській шляхті допомагав своїми 

військами російський цар-батюшка — наш одновірець. 

 

Власні роздуми та висновки 

Думаю, що цю книгу поляки перекладуть на власну 

мову (їх цікавитиме, що ж українці-холмщани написали). 

Тому буду відвертим. Не захищатиму жодної сторони в 

нашій борні. Я не бачив убитих українських дітей, поляків-

братиків бачив особисто. Вони перед моїми очима дотепер. 

Боляче досі. Про трагедії українських дітей читав у відпо-

відній літературі (деякі варвари живцем вкидали їх в кри-

ниці, палаючі оселі). 

Не українці першими в польських, а поляки в україн-

ських оселях, у 38—39 роках трощили вікна з вимогою зрі-

катися їх жителів найсвятішого — мови та віри. То ж поля-

ки першими підпалили в сусіда хату. Адже кожна жива іс-

тота (корівка, конячка, комашка...) мають свою мову. А ми, 

українці, не мали права на це?! Не українці, а поляки зго-

дом першими палили українські села, вбивали їх жителів, 

не жаліли ні жінок, ні дітей. Це вчиняли озброєні Армія 

Крайова та інші шовіністичні польські посіпаки. 

Саме поляки вимусили українців взятися за зброю й 

оборонятись. Невже українці, за польськими законами, не 

мали права й на захист власного життя?! Тому не треба пе-

рекидати з хворої голови на здорову про вину ОУН та УПА 

в нашій трагедії. Краще було б для всіх, коли б озброєні 

польські формування боролися проти німецьких окупантів, 

а не проти мирної, трудолюбивої української меншини. Не-

вже вона була найбільшою небезпекою для суверенітету 

польської держави та нації?! Однак при всіх обставинах 

українці, як глибоковіруючі християни, не руйнували поль-

ських святинь. Це вчиняли поляки-християни з православ-

ними святинями. 
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Не можу не згадати операцію «Вісла» у 1947 році. 

Невже 150 тисяч українців, яких польська комуністична 

влада депортувала із східних на західні землі, теж загрожу-

вали суверенітету польської держави та народу?! Адже че-

рвоноармійці, в тому числі й українці, поклали свої голови 

за звільнення польських земель від фашистської чуми. Не-

вже не соромно полякам за цей вчинок? Мабуть, не сором-

но, бо не вибачились до цього часу. Думаю, це вже патоло-

гічна ненависть поляків до українців і спричинена вона 

тим, що не відбулась польська супердержава «від моря до 

моря» за рахунок українських земель. 

У згаданих селі Лошневі та м. Теребовлі, де прожи-

вала наша сім’я, жили по сусідству сім’ї польської націона-

льності. Ніхто їм не бив вікон і не вимагав зрікатися рідних 

мови та віри, не депортував на східні терени України. Гар-

но я дружив з однокласниками поляками. Ми могли спіл-

куватися українською й польською мовами. Від цього ду-

ховно були багатшими. Така вже українська ментальність. 

І останнє: щодо вибачень. На мою думку, це повинен 

вчинити першим від імені свого народу той чільник, народ 

якого першим підпалив у сусіда хату. Так було б справед-

ливо. Звичайно, обидва народи можуть жити й без виба-

чень. Однак вони б сприяли розвитку більш теплих стосун-

ків між нашими народами й державами. Бажаю польському 

народу добра й процвітання. 

Мені однаково жаль як двох братиків-поляків, так й 

українського дідуся. Вони хотіли жити. Не маємо права ми, 

українці та поляки, забути їх, десятки тисяч невинно убієн-

них з обох сторін, спалених сіл, зруйнованих храмів. Пере-

даваймо нашу трагедію від покоління до покоління задля 

недопущення подібного нашими й прийдешніми нащадка-

ми. 

Братаймося! Достатньо в нашій історії сліз та крові. 

Пам’ятаймо, що ненависть породжує ненависть. 
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ВОЙТЕНКО (МОРОКІШКА) 

Ольга, 

1923 р. н., с. Славетин, 

Замостівського повіту. 

 

 

ПАМ’ЯТАЮ ДОСІ, ЯК ПАХЛИ ЛИПИ В НА-

ШОМУ САДУ… 

 

Минули уже десятиліття, як нас змусили покинути 

рідну землю. Але ніколи з моєї уяви не зникало наше ма-

льовниче село за 70 км від Холма, де споконвічно прожи-

вав наш рід. Пам’ятаю, як дітьми збирали в лісі позьомки, 

як пахли липи, посаджені ще нашими дідами. Село було 

невелике, переважали українці. Найближчі села: Майдан, 

Лончкі, Лазіска, де була парафія, за 7 км — Скербешов 

(гміна), Іловець, Дембовець. За нашим селом, по дорозі на 

Майдан, були луги, через які текла річка, яка брала початок 

з джерела на лузі, що належав нашій родині. Здавна було 

відомо, що там об’явилась ікона Божої Матері. Люди бачи-

ли її лик в джерелі. Вода там була цілюща. На джерелі, на 

дубових палях, побудували церкву. Ніби зараз бачу: голуба, 

однобанна. Перед святом Петра і Павла збиралось звідусіль 

багато люду, і з села Майдан йшли до неї на колінах. Бага-

то прочан ночували в нашій садибі. В 1938 році почався 

тиск на православну віру, і за наказом гміни церковку розі-

брали. Коли нам з братом-близнюком Миколою було по 8 

років, важко прохворівши 6 років, померла наша мати Ка-

терина з роду Бігунців. Крім нас, залишились ще старші 

Євгенія та Володимир. Наш батько Іван одружився вдруге. 

Народилась дочка Наталя. В родині жили батькова мати 

Ганна та дядько Андрій з дружиною Катериною. 
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Родина мала 22 га землі, тримали домашню худобу, 

пасіку. Важко працювали, своїми силами утримуючи гос-

подарство. З поляками — односельцями жили мирно. Мо-

лодь разом розважалась, брали один одного за кумів, за-

прошували на православні та католицькі свята. Моя матір 

теж стала хрещеною для маленької Яни з польської родини 

Івана та Стефи Рибаків. Бо ми з братом були ровесниками 

Яни. Тож, коли Стефа працювала в полі, Яну гляділа і го-

дувала грудьми Катерина. «Кумо Стефо, не хвилюйтесь — 

де двоє моїх дітей, там і ваше», — заспокоювала вона свою 

подругу. 

Але польська панівна верхівка, що здавна плекала 

ідею ополячення українців, створення моноетнічної держа-

ви, посилювала тиск на місцеве українство. 

Українських шкіл не було, і русини (так називали 

українців поляки) змушені були навчатись у польських, де 

Ще вдома з подругами, в центрі Ольга Морокішка, ліворуч полячка Яна. 



35 

 

терпіли приниження. Переслідувалась православна віра. 

Вчителі-поляки заводили українських школярів до косте-

лів, де їх окатоличували. Наругу чинили навіть над помер-

лими українцями: на цвинтарях ксьондзи навертали до ка-

толицизму небіжчиків. 

Із початком Другої світової війни життя українців у 

Польщі стало зовсім нестерпним. Удень у села вдирались 

німці, грабували населення, обкладали непомірними подат-

ками, влаштовували облави на молодь для вивезення в Ні-

меччину. Був схоплений і відправлений в Освенцім мій 

двоюрідний брат. Та справжній жах починався вночі. 

Озброєні польські банди чинили проти українців нещадний 

терор. Із настанням сутінок українські родини ховались у 

стайнях, на горищах, у льохах, скиртах соломи. Та то був 

ненадійний захисток. В один із таких нападів, а «чекали» 

бандитів щоночі, вони повалили вагітну братову жінку і 

здерли з неї чоботи. Не змігши збити замок зі стайні, бан-

дит вигнав мене босоніж на сніг і став кидати сокиру біля 

босих ступнів. «Ми знищимо українців у селах, і вони ста-

нуть наші», — так говорили поляки. І знищували... 

У жорстоких акціях в українських селах брали уч-

асть і односельці-поляки. Від них в селі стало відомо, що в 

с.Бересть Грубешівського повіту загинула родина моєї ста-

ршої сестри Євгенії. Це трапилось 18 березня 1943 року. В 

розпачі я вирішила сама йти ховати сестру, ніхто не міг 

переконати, що це небезпечно — кругом по дорогах стояли 

вартові з польських банд. До Берестя мені треба було йти 

через села Майдан, Жуков, Рогов, Солтиси, Грабовець, 

Броніславку. 

Біля села Жуков зустріла двох чоловіків, які відвіду-

вали свої господарства, з яких їх виселили в село Грабо-

вець. Далі пішли разом. За селом нас зупинили двоє озбро-

єних вартових в німецькій формі. Стали допитувати, звідки 

йдемо. Сказала, що повертаюсь з роботи у німців. Коли 
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побачили наші українські паспорти, кинули їх на сніг і ста-

ли топтати ногами, люто лаючись польською. Потім відій-

шли, довго радились і наказали нам бігти. Я щосили бігла, 

а в спині пекло: чекала пострілу. Чоловіки ж з переляку не 

могли рушити з місця. Тоді бандити стали бити їх шкіря-

ними поясами. Пробігши десь з півкілометра, зустріла жін-

ку з села М’ячин, яка теж намагалася дійти до Берестя, де 

жив її брат. Жінка сказала, що польська варта оточила па-

лаюче село і нікого туди не пускала. Вирішила ночувати в 

с. Грабовець у родині знайомого коваля. Всю ніч за селом 

було видно заграви — палали українські села. 

Вранці, порадившись з господарем, поверталась до-

дому вже іншою дорогою — через село Воліцу. Далі – че-

рез покинуте село Чешин — там не було навіть собак і ко-

тів. Ледь дійшла додому, бо дуже боліло серце. З того часу 

хворію на стенокардію. 

А вже пізніше отримали листа від сестриного чоло-

віка — Михайла Козака про криваві події в с. Бересть. Вра-

нці 18.03.43 р. вони з батьком порались біля худоби. Євге-

нія збирала до школи 12-річного Зеновія. Почули крики, 

постріли, почали горіти хати. Вирішили, що Євгенія з діть-

ми сховаються в колективному схроні, а Михайло з бать-

ком будуть тікати з села, бо були впевнені, що польські 

бандити не вбиватимуть жінок з дітьми. « Дідусю, забери 

мене з собою», — просив Зеновій. « Ні, дитино, тобі краще 

бути з матір’ю». Не всім чоловікам вдалося втекти. Бага-

тьох наздогнали кулі. Разом із сельчанами тікав і священик, 

тримаючи в руках хреста. Йому вдалося врятуватись. А ось 

син Володимир, з яким я ходила в школу, коли вони були в 

нас на парафії, був застрелений. Довго в село бандити ніко-

го не пускали, а коли повернулись , застали страшну кар-

тину: по селу лежали трупи загиблих. У схроні ж 19 сель-

чан задушились від диму. Серед них і моя сестра Євгенія з 

дітьми. Восьмимісячну Надійку тримала на руках. На місці 
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хати — згарище, де згоріла живцем прикута до ліжка через 

хворі ноги мати Михайла Козака Марина. Невідома доля 

родини батькового племінника Володимира Морокішка, 

який у той час жив у Бересті. 

Жорстокий конфлікт на мішаних українсько-

польських землях свідомо провокували німці. Українців 

виганяли з своїх сіл і примусово поселяли на польських 

господарствах. Так сталося з родинами трьох моїх дядьків 

Бігунців Миколи Михайловича, Миколи Кириловича, та 

Володимира Кириловича, які були жорстоко вбиті в селі 

Броніславка. 

Українці ставали жертвами помсти німців за дії ра-

дянських партизан. Після вбивства ними німецького жан-

дарма есесівці ледь не до смерті забили мого батька. Але 

слід зауважити, що поляки — односельці часто перехову-

вали українські родини. Не раз у своєї подружки, полячки 

Яни, ночувала і я, рятуючись від нічних розбоїв.«Тільки 

через мій труп зайдуть у хату бандити», — заспокоював 

сусід, коли мене, тремтячу від страху, ховала в своєму ліж-

ку стара полячка, слізно молячись польською. 

Щиро співчуваючи горю українки, в якої зник єди-

ний син Романюк Борис, сусідка полячка, одинак якої заги-

нув в Освенцемі, повідомила, де шукати труп хлопця. Діз-

навшись, що неподалік з’явилась військова частина, де ро-

змовляли українською, він вирішив просити захисту для 

своїх сельчан від бандитів. Та польські бандити підстерег-

ли і вбили сміливця. 

Українські родини і наша, зокрема, всіляко допома-

гали радянським солдатам, які тікали з розташованого не-

подалік табору військовополонених. Переховували, давали 

одяг, харчі, лікували хворих та поранених. У село часто 

навідувались німці, тому ризик був великий. Так, в с. Бере-

стя німці розстріляли українську родину, яка нагодувала 

провокатора, який видавав себе за втікача з табору. Незаба-



38 

 

ром привів гестаповців і сказав, якими стравами пригощали 

його сердечні господарі. Боячись доносів ми вдавались до 

хитрощів. Імітували напад: розбивали шибки, а потім заяв-

ляли в жандармерію, що нас пограбували. Я виносила хліб, 

сало і залишала в садку. Часто втікачі переховувались в 

клуні. Заразившись від полонених, яких кожна родина пе-

реховувала по черзі, село перехворіло на тиф. На жаль, не 

всім пощастило одужати... Втікачі з таборів часто на свята 

розважались з сільською молоддю, разом співали українсь-

ких пісень, так як багато з них були родом з України. 

Радянські військові не захистили українців від без-

чинства польських бандитів, а лише наполягали на їх переї-

зді до СРСР. Не маючи надії на покращання свого стано-

вища, українські родини в 1944 р. змушені були покинути 

свої оселі, майно, могили рідних. До речі, для нашої роди-

ни це була вже друга депортація. В роки Першої світової 

війни за наказом царського уряду більшість сім’ї з нашого 

роду, покинувши рідні домівки з усім роками нажитим 

майном, змушені були обживатися в Харківській та Кате-

ринославській губерніях. Подальші трагічні події в Росії 

(громадянська війна, голод, розруха) , бажання поверну-

тись на рідні землі спонукали родину повернутись на Хол-

мщину, знову покинувши все нажите. Наслідком депортації 

1915 року стало розпорошення членів родини, втрата 

зв’язку між рідними. Тільки через 35 років знайшов у Хар-

кові мій батько свою рідну сестру Софію. Доля ж його віт-

чима, якого хворого на тиф зняли з потяга по дорозі до 

Польщі, невідома. На Холмщині на місці покинутих госпо-

дарств вигнанці побачили лише згарища. 

Тих, хто не погоджувався на переїзд, вивозили при-

мусово. Майно, худобу вантажили на військові машини. 

Їхали кілька тижнів у товарних вагонах. Була люта зима. Не 

вистачало залізничного транспорту, тисячі змучених, роз-

гублених людей на залізничних станціях тижнями чекали 



39 

 

вагонів, страждаючи від холоду, хвороб. Особливо потер-

пала родина брата Володимира з немовлям. Крім того, ва-

гони з майном переселенців не охоронялись, тому часто 

ставали легкою здобиччю злодіїв. Так, на станції Кам’яний 

Міст злодійський напад був вчинений на наш вагон. Важкі 

випробування чекали на нас в селі Степківка Одеської (ни-

ні Миколаївської) обл. Наша велика родина отримала стару 

хату під солом’яною стріхою. Родичам, родині Бігунців, 

дали хату розкуркулених, в яку невдовзі повернувся госпо-

дар. Тож вони змушені були наймати житло, кілька разів 

змінюючи місце проживання, поки далеко за селом, в сте-

пу, не отримали ділянку землі для будівництва житла. 

Нелегко було переселенцям, які споконвічно госпо-

дарювали на власній землі, почати нове життя в атмосфері 

сталінського терору, злиднів колгоспного села 50-х. Пере-

селенським родинам зразу ж було запропоновано вступити 

в колгосп, про обіцяну можливість ведення власного гос-

подарства не згадували. А чому дали змогу забрати з 

Польщі худобу, зрозуміли після переїзду: її примусово за-

брали в колгосп. Незвична до колгоспного догляду, худоба 

незабаром пропала. Місцеві комуністи, пам’ятаючи прак-

тику розкуркулення 30-х, отримали нову поживу. Пересе-

ленські родини важко працювали в колгоспі за «палички» 

трудоднів, були залякані, не знали законів. Тому їх підло 

обдурювали. Вже пізніше, оформлюючись на пенсію, я не 

знайшла там жодних документів, що підтверджували мою 

працю в колгоспі. 

Місцеві чиновники часто приходили вночі, стукали у 

двері, лякали арештом, судом, погрожували відправити до 

«білих ведмедів». Таким чином вони примушували підпи-

суватись на облігації, а ми не знали, що на 5 років звільня-

лись від цього. Важко переживала родина і те, що не було 

звістки від молодшого сина, який добровільно вступив до 

радянського війська ще в Польщі. Вже пізніше, після дов-
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гих клопотань, дізнались, що похований мій брат-близнюк 

Микола в далекому Потсдамі. Не вся переселенська мо-

лодь, особливо більш старшого віку, змогла продовжити 

освіту, адже все треба було починати з «нуля». Тож для 

більшості переселених вона обмежилась знаннями, 

отриманими в Польщі. 

З великою вдячністю згадую , як приязно зустріли 

переселенців місцеві селяни, нагодувала гарячим борщем, 

допомагали пристосовуватись до нових умов. Прибулих 

вразила жахлива повоєнна бідність, голодні, виснажені 

вдови з малими дітьми. Тож допомагали сусідам привезе-

ними з Польщі харчами. Для багатьох дітей в Степківці 

холмщани стали хрещеними батьками. Ще й досі я листую-

ся зі своїми колишніми сусідами. 

Не всі переселенці змогли прижитися на нових зем-

лях. Нестатки, незвичні природні умови, туга за рідними 

лісистими краями спонукала їх на переїзд ближче до бать-

На пасіці. Зліва направо: мій батько Іван Морокішка, його дядько Андрій та брат 

Володимир. 
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ківщини, плекаючи надію згодом повернутись на землю 

своїх предків. Покинувши все майно в с. Кримка Перво-

майського району, мій дядько Василь впряг у саморобний 

візок корову, і з дружиною і трьома дітьми, рушив на захід. 

Йшли кілька тижнів, поки дістались Івано-Франківщини. 

Важким був шлях на Волинь з Біляївського району Одесь-

кої області ще для одних наших близьких родичів — роди-

ни Влязла Івана. 

Влада не дозволяла покидати місця переселення. Кі-

лька днів тримала міліція на дорозі серед степу переселен-

ські родини з холмського села Седнів, які на возах покида-

ли чужину. Мій батько за кілька кілометрів носив їжу і во-

ду землякам. Ніякі погрози і залякування не похитнули їх 

рішення, і седнівці продовжили свій шлях. 

А незабаром доля пов’язала моє життя з фронтови-

ком, захисником Ленінграда, що без ноги повернувся в село 

Маринівка сусіднього району. Все життя він важко страж-

дав від залишених в тілі осколків. Працювала вихователь-

кою в інтернаті, важко будувались, ростили дочку. Після 

смерті чоловіка переїхала до дочки на Конотопщину, при-

рода та клімат якої нагадують рідну Холмщину. 

Цього року разом з родиною відвідала с. Степківку, 

куди ми були переселені. Нас радо зустріли в місцевій 

школі, де юні краєзнавці дослідили долі переселенських 

родин (31 осіб) зібрали спогади, фотографії. Відвідали і 

цвинтар, де під пронизливими степовими вітрами знайшли 

вічний спочинок мої земляки холмщани — вигнанці зі сво-

їх прабатьківських земель, що не ополячились, стали на 

захист рідної мови, віри, батьківських звичаїв. Такої б не-

покірної вдачі їхнім нащадкам ... 

 
Спогади записала дочка Зоя Шалівська,  

член Національної спілки журналістів України. 

м. Конотоп, Сумська обл., 2011 р. 



42 

 

 

ГАЧОК Андрій , 

1968 р. н., м. Київ 

нащадок 

 

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, ХУДОЖНИК, 

ПАТРІОТ 

 

Хочу розповісти про відомого вченого, фізика і ма-

тематика, багатогранну особистість, видатну Людину і Па-

тріота, доктора фізико-математичних наук, професора Гач-

ка Володимира Петровича. Скромний і наполегливий, все-

бічно обдарований — Володимир Петрович поєднував нау-

кову та мистецьку творчість, цілеспрямовано здобуваючи 

їх невтомною працею. 

Народився В. П. Гачок у мальовничому волинському 

селі Святе Ярославського повіту у трудолюбивій селянсь-

кій сім’ї 7 лютого 1935 року. Вже у дитинстві зазнав не-

справедливого насильного переселення із рідної землі та 

прадідівського дому. Сім’я Володимира Петровича була 

вимушена переїхати в 1945 році в село Бересток, а згодом в 

місто Заліщики Тернопільської області, де він і закінчив 

середню школу. Вже тоді було помічено його здібності до 

математики та хист у грі на музичних інструментах.  

Після відмінного закінчення Заліщицької середньої 

школи в 1953 році, Володимир Петрович вступив на меха-

ніко-математичний факультет Київського державного уні-

верситету ім. Т. Г. Шевченка.  

Закінчивши університет В. П. Гачок отримує направ-

лення в Інститут математики АН УРСР, у відділ функціо-

нального аналізу. В 1962 році захищає кандидатську дисер-

тацію по квантовій теорії поля. Докторську дисертацію Во-

лодимир Петрович захистив у 1968 році. 
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Працюючи в Інституті математики, ще зовсім моло-

дим, Володимир Петрович зразу ж вийшов на світовий рі-

вень, опублікувавши статтю з аксіоматичної квантової тео-

рії поля у міжнародному журналі NuovoCimento. Ця робота 

стала основою його докторської дисертації і викликала ши-

рокий інтерес математичної спільноти. 

У 1966 році Володимир Петрович Гачок переходить 

працювати у новостворений Інститут теоретичної фізики і 

стає його першим ученим секретарем. На практиці втілює 

ідеї академіка М. М. Боголюбова в розбудові Інституту та 

підготовці майбутніх учених.  

Сьогоднішнє кадрове обличчя ІТФ НАН України в 

багатьох відношеннях сформоване безпосередньо за учас-

тю В. П. Гачка. М. М. Боголюбов і В. П. Шелест поклали на 

нього відповідальність за відбір та прийом на роботу моло-

дих теоретиків. Розуміючи важливість цього питання, Во-

лодимир Петрович приймає також активну участь по ство-

ренню кафедри теорії ядра і елементарних частинок на фі-

зичному факультеті Київського університету. Ця кафедра 

стала кузнею кадрів для як ІТФ, так і практично для всіх 

теоретичних відділів академічних інститутів. 

У 1969 році Володимира Петровича, як одного з та-

лановитих молодих учених, Академія Наук направляє на 

стажування у США, в 1972 році — в Італію. На той час ним 

були отримані та опубліковані результати світового рівня, 

серед них — побудова інтегральних представлень вакуум-

них середніх від хронологічних та звичайних здобутків 

польових операторів в загальній квантовій теорії поля. Од-

ним із перших співробітників друкується в найпрестижні-

шому журналі PhysicLetters. Ним встановлюються зв’язки з 

відомими світовими школами США по конструктивній 

квантовій теорії поля, утворюються особисті контакти з 

американськими вченими Артуром Джаффе і Джеймсом 
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Гліммом, основоположниками конструктивної квантової 

теорії поля. 

В. П. Гачок цілеспрямовано створював свою власну 

наукову школу. Від нього отримали заряд до наукових по-

шуків група молодих талановитих науковців. В подальшо-

му більшість з них захистили докторські дисертації, стали 

серйозними вченими і на даний час працюють в різних на-

укових закладах України. 

Маючи такі наукові здобутки можна було б працю-

вати і далі, створюючи свою школу, почиваючи на лаврах, 

але треба було знати В. П. Гачка. Він постійно шукав нове 

в науці і різко змінював напрям своїх наукових досліджень, 

ризикуючи загубити досягнуте і не досягти нового. Почи-

наючи з азів, він досконально вивчає сучасну біохімію. Під 

його керівництвом створюється лабораторія теорії нерівно-

важних систем, а далі — відділ синергетики. Науковий на-

прям — розробка кінетичної теорії біофізичних і біохіміч-

них процесів в активних середовищах. Дослідження охоп-

люють, як проблеми біотехнології, медицини, так і синер-

гетики.  

Як істинний Патріот він уболівав за Україну, бачив 

недоліки в економіці та політиці, приймав активну грома-

дянську позицію в політичному житті країни. В 1994 році 

балотувався кандидатом в депутати Верховної Ради Украї-

ни, вів дискусійну переписку з секретаріатами Президента, 

Прем’єр-міністра та Верховної Ради України. Багато його 

пропозицій було враховано у прийнятих владою рішеннях. 

Володимир Петрович часто був безкомпромісним у 

принципових питаннях, хоч це часто ускладнювало йому 

життя, але, як він сам стверджував, у його житті не було 

веселих прогулянок. 

Будучи багатогранною людиною, багато часу відда-

вав малюванню. Висока духовна культура В. П. Гачка про-

явилися в написанні цілої галереї картин на різні теми. 
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Щоб він не малював, кожна картина була «живою», завжди 

вирізнялась своєрідними кольорами і глибоким змістом, 

заставляла глядача думати, бо несла в собі частинку його 

душі. «Мої картини — це мої діти» — казав він. А скільки 

часу віддав дослідженню історії Ікони Вишгородської Бо-

гоматері. Як результат, сам написав копію цієї Ікони для 

церкви Успіння Богородиці Пирогощої. Священнослужите-

лі вдячні йому за це.  

Як промінь далекої зорі, яка вже після свого існуван-

ня ще сотні світлових років доносить людству свої промені, 

здобутки професора Володимира Петровича Гачка ще бу-

дуть довго пам’ятати, а тому він продовжуватиме жити се-

ред нас, бо пам’ять є основною ознакою і запорукою люд-

ського життя. В. П. Гачок прославив вітчизняну науку, пог-

либив повагу вчених багатьох країн до свого народу і рід-

ної землі України. Світла пам’ять про нього збережеться 

назавжди в усіх хто, його знав. 

 

 

 

ГОЖА (ПРАЧУК) Ангеліна, 

1937 р. н., с. Горшів Польський, 

Замістського повіту 

 

ІЗ ОДНОГО ПЕКЛА В ІНШЕ 

 

Що зберегла дитяча пам’ять? 

Наша родина, що займалася сільським господарством, жила 

досить заможно. У нас було декілька коней, корів, свиней, 

була птиця (переважно кури, гуси та індики). Все це знахо-

дилось в дуже великій господарській будівлі (стайні, оборі, 

курятнику) в 2-3 рази більшої, ніж житловий будинок, який 

знаходився через дорогу від неї.  



46 

 

Володіли орною землею в декілька гектарів. Біля хати був 

великий садочок із вишнями, на яких завжди гуділи хрущі, 

яблунями, сливами, грушами, горіхами. Також в наявності 

був сучасний, як на той час у цивілізованому світі (не як у 

відсталій Росії),сільськогосподарський 

інвентар — жниварка, косарка, сіялка, 

віялка, січкарня, молотарка. Мали ве-

лику стодолу, шпіхлір, льох. Під час 

війни ми із старшою сестрою саме біля 

нього закопали дитячі книги. 

Пам’ятаю — це були надзвичайно га-

рні книги з прекрасними ілюстраціями 

на досить твердому папері. Де вони 

зараз? Мали бричку, на якій часто 

їздили в м. Замость. 

По сусідству з нами жили 

польські родини. Ходили одні до од-

них в гості, діти разом бавилися. По-

ряд з нами проживала родина Люпи та Лоя (моя рідна ба-

буся — батькова мама із сім’єю своєї дочки (онуків та пра-

внуків). Вони були більш заможними, мешкали у великому 

цегляному будинку, мали більше землі та багато худоби. 

Часто до нас навідувався о. Лящук, який привозив 

нам гостинці. Він був хресним батьком моєї старшої сестри 

Ліди. Його парафія була в Чесниках, Свидниках, звідки ро-

дом моя мама та її батько. Думаю, мій дідусь Степан Ко-

шута та о. Лящук добре товаришували. Отець Лящук, крім 

того, був прекрасним лікарем. Його поважали та з ним ра-

хувались як ті, що були при владі, так і прості люди. Не 

одну людину він рятував від покарання, а то й знищення. 

Цей Великий Українець нагадав про себе і тоді, коли наша 

родина, як і сотні інших, опинилася за межами рідної землі, 

але про це згодом. 

Прачук М. — бабуся 

автора спогадів, депорто-

вана двічі 

 у 1915 та 1945 рр. 
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Ми з батьками часто ходили в церкву. Одягали нас 

гарно, та й до себе не були байдужими. А щодо релігійних 

свят, то тут все було неперевершено. Після церковної слу-

жби сідали за святковий стіл всією великою родиною, спі-

вали пісень. Усе було надзвичайно гарно, урочисто, весело. 

Батьки тішилися дітьми, готували їм щасливе майбутнє. 

Часто навідувалися на свята родичі, які проживали в Грабі-

вцях, Жукові, Мьончині, Ситно, Свидниках — родини Ше-

влюків, Шурми, Дідухів, Стшілецьких, Потоцьких. Молодь 

розважалася під музику цимбалів та бубнів. Діти, в т. ч. і я, 

бігали дивитись, як танцюють молоді пари. 

Пам’ятаю, якось в очікуванні гостей на свято, ми, 

діти, гарно вбрані, коротали час в іг-

рах. У мене увірвався терпець, захоті-

лося їсти і я подалася через дорогу до 

курятника (дуже полюбляла сирі яй-

ця). Тож, в красиво вишитому фарту-

шку, в червоному із білою пелерин-

кою пальтечку, я полізла до курей, 

вийшла звідти з повним фартушком 

яєць. Де не взявся півень (виявляєть-

ся, він був дуже войовничим), налетів 

на мене, яйця посипались, пух від пелеринки розлетівся у 

всі сторони. На крик прибігла мама. Свято було зіпсоване.  

Деякий час мене доглядала прабабуся, дідуся Сте-

пана мама. На той час їй було 90 років. Важко було справ-

лятися з такою жвавою дівчинкою, якою росла я. Але по-

при все те, життя було спокійне, ми веселилися, співали, 

танцювали, гостювали, тішилися. 

Тато служив у польській армії, був zolnierzem (сол-

датом). Часто співав пісні ( у нього був чудовий баритон), 

читав вірші, особливо про Пілсуцького. Збереглися його 

фотографії, одна де він усміхнений та щасливий у формі 

жовніра, а на другій — із солдатами. Над ліжком довго ви-

Кошута С. — дідусь 

автора спогадів, депорто-

ваний в 1915 р. 
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сів його портрет, на ньому він у військовій формі — гарний 

вояка, вимуштруваний. За плином часу фото десь зникло. 

Збереглися тільки весільні фото. Мама у вельоні, тато з ме-

теликом. Саме цей вельон мама попросила покласти їй в 

труну. Задаю собі запитання — чому ж поляки згодом так 

ненавиділи українців, адже останні ставали до зброї, на за-

хист Польщі, поруч із ними? 

Замістя було недалеко. Я їздила з батьками на яр-

марок. Одного разу, з сусідськими старшими дітьми, доб-

рались пішки через лонку. Поряд з нашим обійстям був 

фільварок, панський маєток, а також ліс, куди ми вчащали 

за грибами та ягодами. 

У сімейному колі часто зга-

дували про вигнання родин (у тому 

числі мами та тата і їх батьків) в Ро-

сію в 1915 р. Дідусь, Кошута Степан, 

будучи фельдшером та, повернув-

шись на рідну землю після депорта-

ції, допомагав лікувати сусідів. По-

вернулась згодом також родина тата 

(Прачука), але без батькового брата 

— Прачука Костянтина, який безслі-

дно зник десь у Воронежській губер-

нії. Довго розшукували дядька, але 

не знайшли. Залишився на пам’ять 

його альбом із гімназійних років, з 

віршами та прекрасним супроводом 

(чудово оформлені картини — яск-

раві, на цупкому папері). Зізнаюсь, подібних картинок я ще 

не зустрічала. На жаль, ми не знали їм ціни, тому розклею-

вали, вирізали, гралися з цим альбомом. Тож він не зберіг-

ся. Не знали ціни не лише альбому, а й маминому намисту 

(коралам), яким гралися та розсипали. Дорослим не до нас 

було — боролися за виживання. 

Прачук Л. і Прачук (Ко-

шута) О. — батько та 

мати автора спогадів, 

депортовані двічі у 1915 

та 1945 рр. 
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Якось, прокинувшись, мама сказала, що бачила сон 

ніби перед нею стояла Матір Божа і промовила тричі: «Бу-

де війна». Віщий сон. Війна почалася, порушивши розміре-

не, щасливе, безтурботне життя як дорослих, так і дітей. 

Все враз загуркотіло, завило, задиміло. Як рятуватися, коли 

низько над головами пролітали «Месершмідти». Діти роз-

сипалися хто-куди. Ховалися на городі з картоплею, бувало 

засунеш голову в картоплиння, а по інших частинах тіла 

нехай стріляють! Літаки низько пролітали, але не скидали 

бомби. Дітей не чіпали. Коли на деякий час це завивання 

вщухало, батьки збирали нас, як квочка курчат. 

І ось перше переселення (по території Польщі) в 

Ухань Грубешівського повіту. На той 

час наша сім’я складалася вже із 6-и 

чоловік (тато, мама, 4 сестри). 

Пам’ятаю, як в Уханях квартирували 

німецькі офіцери — вимуштрувані, 

акуратні, гарна постава. Вони співа-

ли, грали в більярд. Частували нас 

цукерками, ставилися приязно як до 

дітей, так і до дорослих. Не можу 

згадати, де тоді був наш батько — 

десь поряд з нами чи ні, чи то в ар-

мії польській, чи ще десь. В Уханях 

я пішла в 1-ий клас. Тут на шкіль-

ній виставі, на Різдво представляли вертеп. Оскільки моє 

ім’я «Ангеліна», то саме мені випала честь виступати в ролі 

янгола. Мала розкішне довге плаття, крила великі. Роль 

свою я успішно виконала. Пам’ять на все життя. 

Згодом родина повернулася в с. Горишів Польсь-

кий на своє обійстя. І тут зазнали всього — потрапили у 

справжнісіньке пекло. Поповзли чутки, що палають цілі 

села, що вбивають людей. Дорослі перешіптувалися між 

собою, називали прізвища рідних, знайомих, що загинули 

Прачук Л. — батько автора 

спогадів (жовнір польської 

армії, депортований двічі у 

1915 та 1945 рр.). 
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чи то від рук німців, чи то поляків. Дізналися, що вбито 

чоловіка і свекра моєї двоюрідної сестри — Люпу Іллю та 

Люпу Миколу. Вбиті також близькі родичі — чоловік та 

дружина Шевлюки, що залишили по собі 3-х сиріт. У Гра-

бівцях розстріляли наших близьких, яких витягнули з льо-

ху. І ще, і ще... 

Ночами почали зникати тато, мій двоюрідний брат 

Володимир Лой та його батько Лой Василь, що жили по-

ряд. Де вони переховувалися та від кого, було неясно, при-

наймні для дітей. І ось одного разу прийшли озброєні поля-

ки (десь 5 чоловік), маму із сестрами та жінок і дітей із су-

сідніх будинків , де проживали українські сім’ї , зігнали у 

кам’яницю Лоя-Люпи, наказали лягти лицем на підлогу, 

звести руки назад і по черзі у дітей та жінок запитували, 

приставивши зброю до скроні: «Gdzie ojciec?», «Gdzie 

maz?», «Gdzie brat?» («Де батько?», «Де чоловік?», «Де 

брат?»), відповідали: «Nie wiem?» («Не знаю» (так воно і 

було). Слава Богу, обійшлося на цей раз. А що буде далі?.. 

Постійно жили в страху, переховувались, ризикували жит-

тям своїм і близьких людей. Кожної хвилини могли навіда-

тись озброєні поляки, що полювали на українських чолові-

ків, та й на жінок теж. 

Мама часто згадувала: «Вийдеш ввечері на вулицю 

та бачиш, що горить за Бугом». Чули, що українців там за-

хищають. Але хто? Вже дорослими взнали, що на захист 

українців від насильства виступали українські патріоти — 

УПА. 

Доходили чутки, що люди виїжджають, покидають 

все і рятують власне життя. По селах ходили представники 

якоїсь влади, розпитували щось, записували, складали якісь 

списки. Якось повернувся над ранок тато після ночівлі в 

стодолі (там переховувався) і сказав: «Виїжджаємо». Плач, 

лемент, розпука. Що зробиш? Так треба. Добровільно-

примусове виселення, їдемо за нашими родичами, до своїх, 
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які опинилися в Херсонській обл. (пізніше перебралися до 

м. Ківерці Волинської обл.).  

Наказ — збиратися якнайшвидше. За короткий час 

це було вже друге переселення. На цей раз вже назавжди — 

в СРСР. Покинули майже все, що нажили: худобу, будівлі, 

реманент. Змогли взяти лише саме необхідне — постіль, 

трохи борошна, крупи. Завантажились в товарний поїзд (по 

декілька сімей в одному вагоні) і ось ми на Волині в м. Кі-

верці. Було це влітку 1945 р. Розташувалися недалеко від 

вокзалу, спали в лісі. Мабуть, батьки передбачали, що опи-

няться в такому стані, взяли із собою перини, подушки, 

кожухи, щоб нам було тепло спати. Ліс був густий, кругом 

блукали дикі звірі. Це зараз — ліс по-варварськи знищений, 

від тих хащів не залишилося і сліду. Зникла звірина. А тоді-

то тут, то там з’являлися (коли темніло) по два вогники. 

Батьки говорили, що навкруги блукають вовки, тому вночі 

розводили вогнище, чим відлякували хижаків та рятувались 

від холоду. Для дітей все було незвичне, романтичне. А що 

переживали батьки — Господь знає. Це з плином часу усві-

домлюєш, наскільки важко було батькам покинути рідну 

землю, де жили в достатку, де залишили все і, щоб опини-

тися на чужій території без перспектив на існування. 

Все почали з нуля. Я пішла, в цьому ж 1945 р., зно-

ву в перший клас школи № 1 м. Ківерці. Директором цієї 

десятирічки був Чеблін В., початкові класи вела Циганкова 

З. І., а в старших — класним керівником була Черкащина 

Н. Зрозуміло, це всі росіяни (з Донба-

су). Виникає запитання: «Невже укра-

їнських вчителів не було?». Були... 

просто не всіх допускали до навчально-

го процесу. Одержували лише роботу 

ті, хто був комуністом. А перелицьо-

вуватись свідомі українці не могли та 

й не хотіли, за деяким винятком. 

Родина Прачуків  

(м.Ківерці)- депортовані у 

1945 р. 
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Наша родина і тут ходила в церкву, хоча служба 

Божа проводилась на російській мові. Української церкви в 

місті не було. Згодом з’явилась українська автокефальна 

церква. «Доброзичливі» сусіди доносили директору та ви-

кладачам про наші відвідування храму. Відбувалися серйо-

зні виховні розмови з батьками (могли виключити зі шко-

ли), але не віднімеш від людини того, що закладувалося 

споконвіків. Дійшло до абсурду. Вчителька початкових 

класів підписувала мої зошити «Прачук Галина». Замість 

Ангеліна. Батьків це обурювало. Пояснення з боку вчите-

льки було одне: «Це Боже ім’я, а ми атеїсти». Вони, а не 

ми. Хоч було заборонено владою, тривало переслідування, 

тим не менше молилися, святкували релігійні свята. Кидали 

всю роботу, свято — то дійсно свята справа. Виявлялося, 

що справжні атеїсти десь святкували релігійні свята, тільки 

таємно, на дому хрестили своїх дітей. 

Через деякий час місцева влада переселила нас із 

лісу (негоже радянській владі тримати людей у лісі) в ба-

рак, де в одній кімнаті проживало по 2-3 родини. Маленькі 

діти плачуть, кричать, дорослі нервують, але, що поробиш. 

Жили досить скромно, харчувалися тим, що батьки змогли 

прихопити із собою. 

Дорога в школу лежала повз кладовище (називали 

його польським). Якось, повертаючись із школи (вже смер-

кало), я побачила недалеко від воріт підводу, біля неї кру-

тяться якісь чоловіки. Коли я порівнялась із ними, то мене 

охопив жах — чоловіки відкинули рядно, яке прикривало 

невідомо що, і тоді я побачила груду оголених тіл. Воза 

нахилили і скинули (висипали) ці тіла у свіжовикопану 

яму. Не пам’ятаю, що зі мною трапилось, але батьки знай-

шли мене непритомну недалеко від кладовища. З тих пір 

мій фізичний ріст припинився (Слава Богу з головою нічо-

го не сталося), в класі я була сама низька, та й до цих пір 

нижча від своїх трьох сестер. Цей психічний зрив довго 
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мене мучив, не давав спокою ні мені, ні батькам (особливо 

вночі). Я кричала, просила не гасити світло. Довідалась від 

старших (пошепки говорили), що то були тіла закатованих 

бандерівців. Так гинули українські вояки, що боронили 

свою землю. 

Тоді й подумалось, що позбулися одного пекла, та 

потрапили в інше, де також вбивають невинних людей і 

знов тільки за те, що вони українці. Виявляється чи то на 

Холмщині, чи то на Волині — всюди вони безправні. Ма-

буть до цих пір розшукують своїх рідних: чоловіків, братів, 

батьків, наречених, а вони тут, в безіменній могилі в Ківер-

цях. Шана Героям! 

Через деякий час місцева влада виділила нам одну 

кімнату в багатоквартирному будинку на вул. Котовського. 

Насмішка долі! Зручностей не було ніяких. Ми майже ці-

лодобово знаходились на вулиці. Тут їсти готували на вог-

нищі, тут гралися і відпочивали діти, готували уроки. Дів-

чата навчилися плести гачком, дротами, самі собі робили 

рукавички, шапки, панчохи. Старша сестра ходила до крав-

чині на уроки, що згодом дало можливість заробляти на 

життя. Дошкуляли дуже воші, клопи. Боролися з цією нече-

стю як могли — за допомогою дустового мила і гасу. 

Але попри всі труднощі та завдяки неймовірним 

зусиллям батьків ми вижили, більше того чотири сестри 

одержали вищу освіту: працівник торгівлі, гірничий інже-

нер-геофізик, хімік-технолог, лікар терапевт. 

Тато оволодів професією слюсаря та бляхаря. Вла-

штувався на роботу в Ківерцівське депо (м. Ківерці на той 

час було великою вузловою станцією, тут проходили поїз-

ди в різних напрямках — до Варшави,Одеси, Риги, Ленін-

граду, Москви і т. п.). 

Оскільки ми жили на околиці міста, то це дозволя-

ло утримувати корову, свиней, курей. Мама вела домашнє 

господарство, доглядала за дітьми. Тато, завдяки великій 
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працездатності та набутому фаху, у вільний від роботи час, 

виконував замовлення (а їх було багато): покривав бляхою 

дахи на будинках, виготовляв листи для випічки хліба, пи-

ріжків, робив пательні, різні формочки для тіста, а ще бан-

ки для молока. Не цурався роботи сантехніка. Одним сло-

вом, був майстром на всі руки, а тому крім заробітної плат-

ні приносив ще додаткові гроші. Але якою ціною приходив 

той заробіток! Пам’ятаю його натруджені руки, що крово-

точили, потріскані і розпухлі від морозу пальці, які з тру-

дом зводив. Він покривав людям дахи і в спеку, і в дощ, і в 

мороз. Працював без вихідних, вечорами. Але на релігійні 

свята кидали всю роботу, ішли до церкви, святкували. 

Жили ще з того, що носили на базар і продавали 

бляшки для випічки тіста, банки для молока. Цей продаж 

дуже суворо карався — нас затримувала міліція, відбирала 

товар та гроші. Хоч це були чесно зароблені кошти. Одного 

разу при посадці на поїзд , яким повинні були їхати на ба-

зар, мене і маму затримали. Але так сталося, що все те, що 

везли, було при мені. Мама відходила, почався допит і на 

запитання чи ця жінка моя мама, я, гірко плачучи, не зізна-

валася, бо ж перед цим отримала від мами інструктаж, мов 

тебе не заберуть а мене можуть посадити в цюпу. Якось 

обійшлося. 

Ходили пішки десятки кілометрів, прокидаючись о 

4 год. ранку, із тим, що тато підготував (сидів цілу ніч та 

паяв). До м. Рожище дорога тягнулася через ліс (близько 18 

км.). Як правило, ми рухалися колією, бо страшно було йти 

стежкою. Навкруги ліс, вовки (виникали 2 вогники), небез-

печно. Мама мене тримала за руку і міцно стискала — «Не 

бійся!». Діставала ліхтарик, таким чином відлякувала хи-

жаків.  

Ставши дорослою, я усвідомила, як діставалися ба-

тькам ці заробітки: через важку фізичну працю, недоспані 

ночі, переслідування з боку влади. Ходили до м. Олика, не 
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кажучи вже про м. Луцьк, який був зовсім поруч. Прямува-

ли до Олики повз замок польського магната Радзивілла, що 

зараз в дуже поганому стані, зруйнований на 90%. Часто 

наша дорога лежала повз кладовища, де, то тут, то там, на 

свіжих могилах, розвіювалися жовто-блакитні прапорці. 

Хтось із друзів, родичів попри велику небезпеку, все-таки 

встановлював їх. Мама пошепки розповідала, що тут похо-

вані герої, які полягли за волю України (бандерівці). 

Варто сказати, що каральні загони енкаведистів 

(людоловів) діяли на теренах Волині ще в п’ятдесяті і на-

віть у шістдесяті роки. В цей час загинув від рук бандитів 

легендарний командувач УПА Роман Шухевич. Боротьба за 

незалежність не припинялася, хотілося мати свою державу 

— без поляків, німців, особливо більшовиків та комуністів. 

І гинули, гинули патріоти... Принагідно скажу, що на Во-

лині, у 1943 р., була навіть створена Колківська республіка 

із своїм самоврядуванням. Одначе німці її скасували. 

Згодом наша родина зібрала трохи грошей та побу-

дувала будинок, обору, татову майстерню, посадили садо-

чок. Нам, нарешті, вдалося вийти зі злиднів. Я успішно за-

кінчила десятирічку, мала «похвальні грамоти». Після того 

вступила у Львівський політехнічний інститут, де ректором 

був уродженець Холмщини М. Максимович, зав. кафедрою 

промислової геофізики — Васинчук, який свого часу вчи-

телював у Холмській державній гімназії (читав лекції з ма-

тематики та фізики). Різало вуха те, що всі лекції (за винят-

ком нарисної геометрії, яку вів випускник чи то Варшавсь-

кого, чи то Віденського університету Поланський) читалися 

на російській мові. Ось тобі і український вуз! І звичайно 

«перлиною» (в переносному розумінні) викладацького 

складу був Крутіков (секретар Кузнєцова), який вів політ-

економію. Ось так, ворогуючі табори зійшлися в одному 

місці. В той час як одні дбали про фаховість, інші одурма-

нювали молодь своєю ворожою ідеологією. 
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Пригадую, що в аудиторіях ми навчалися за парта-

ми (лавами), що належали костьолу. А окрасою зали засі-

дань, де проходили наукові конференції та вечори розваг, 

були шедевральні розписи художника Матейка. Бувало, 

дивишся на стелю і забуваєш про все, очей не відірвеш. 

Після закінчення інституту, потрапивши в середо-

вище випускників московських та бакинського вузів, не 

відчувала себе, так би мовити, меншовартісною, так само 

як не відчувала ворожості, працювала на рівні з усіма. Хло-

пці — випускники Бакинського інституту, азербайджанці 

завжди мене по-дружньому називали «бандерівкою», при 

цьому розуміючи ідеологію українських патріотів. 

Закінчивши середню школу, Львівський політехні-

чний інститут та отримавши диплом гірничого інженера 

геофізика працювала: інженером інтерпретатором, техніч-

ним керівником сейсмічної партії тресту «Краснодарнефте-

геофизика», згодом геофізиком, старшим геофізиком, нача-

льником загону з підготовки параметрів колекторів, про-

відним геофізиком в об’єднанні «Полтавнефтегазгеология», 

ДК «Укргазвидобування». Закінчивши середню школу, 

Львівський політехнічний інститут та отримавши диплом 

гірничого інженера геофізика працювала: інженером інтер-

претатором, технічним керівником сейсмічної партії тресту 

«Краснодарнефтегеофизика», згодом геофізиком, старшим 

геофізиком, начальником загону з підготовки параметрів 

колекторів, провідним геофізиком в об’єднанні «Полтавне-

фтегазгеология», ДК «Укргазвидобування». 

     Займалась науково-виробничою діяльністю. Наукове 

дослідження закономірності зміни фізико-ємнісної харак-

теристики нафтогазоносних пластів в просторі було базою 

для оптимального ведення геолого-розвідувального бурін-

ня.  

     Наукове обґрунтування параметрів пластів було осно-

вою для точнішого визначення об’єму запасів вуглеводнів, 
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що в свою чергу сприяло грамотному веденню експлуата-

ційного буріння. 

     Є автором та співавтором 20 статей, опублікованих в 

відомчих та академічних збірниках, журналах України, Ро-

сії, Америки саме з вищезгаданих наукових досліджень та 

монографії. 

    В останні роки (до 2015) займалась пошуками сланцево-

го газу. 

    Була неодноразово нагороджена почесними грамотами, 

медаллю «Ветеран праці». «Відмінник праці» ДК «Укргаз-

видобування». 

 

 

 

 

ГВОЗДЯК Ростислав, 

1930 р. н., с. Телятин, 

Грубешівського повіту 

 

РІЗДВО ХРИСТОВЕ НА ХОЛМЩИНІ 

 

Почну із ностальгії. Новий рік (1 січня) ми ніколи не 

відзначали. Вся увага на Святий Вечір. Ми фактично почи-

нали з «польського» Різдва (ми так називали католицьке 

Різдво). Різдвяні свята для дітей були кульмінаційним мо-

ментом всієї осені. Починаючи з жовтня, а, можливо, й з 

початку навчального року, ми збирали різні кольорові па-

пери (їх купували в склепі за яйця або в жидівки), якими 

обмінювались між собою. Солому заготовляли заздалегідь, 

бо для такої важливої справи потрібні були соломинки з 

недозрілих рослин. Сніп чи два заготовляли у фазу воскової 

стиглості, рослини сушили в тіні, обрізували колосся — і 

матеріал для роботи готовий. Такі снопи у нас були завжди. 
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Справа в тому, що з житньої соломи дідусь Андрій плів 

косички, а з них шили красиві та гігієнічні брилі. 

Для наших ялинкових прикрас, шедеврів мистецтва, 

потрібні були ще нитки, які мама, і тільки вона, важко до-

бувала: пряла днями і вечорами. Маючи солому, нитки, ко-

льорові папірці, ми робили квітки, квадратики, ромбики 

різної величини, окремі або з’єднані. Особливою майстер-

ністю виділялись ми при виготовленні голубів і янголів. 

Самі робили  різних панянок, діда Мороза, Снігурочок. Для 

цього купували тільки їхні голівки, а все інше — своє. У 

нас ніколи не було куплених прикрас на ялинку. Щорічно 

практично все починалось спочатку. Тому так за-

пам’ятались ці дні. 

Господарство невелике — кінь, лошатко, корова (ча-

сом дві), стадо поросят (біля десяти), до двадцяти курей. 

Але на свята вони теж хочуть їсти. Тому на три дні треба 

приготувати корм: нарізати січки, помити картоплю, част-

ково запарити (зварити її), натрясти сіна, вичистити стай-

ню, почистити тварин. Все це робота для чоловіків. Мама 

— в хаті. 

Ще 5 січня спечені булки, сухарики, неперевершені 

пончики, пироги з маком, капустою, сочевицею. Шостого 

січня в печі щось шкварчить, кипить на плиті, дідусь тре 

мак для куті. Ми щохвилини прибігаємо до хати, щоб якось 

хоч пальцем захопити розтертого, майже рідкого, підсоло-

дженого маку. Але це дуже небезпечно: дідусь може й по 

чолі дерев’яною ложкою охолодити наш не зовсім благо-

родний вчинок. 

Під вечір мама по черзі нас миє. В дерев’яну (інших 

не було в усій Польщі) балію наливалася тепла вода, і ми 

по черзі миємось, кожен у свіжій воді. Все чисте, на нас 

сорочки та штанята із свого полотна, на дерев’яному ліжку 

замінено житню солому, застелено чистою, випраною вдо-

ма і відполосканою на річці білизною. Вже темно на вули-
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ці. Тато вносить дідуха (сніп жита, пшениці), в’язку сіна і 

багато соломи із сіном під стіл. Ми, діти, відразу відвойо-

вуємо місце під столом, неначе соломи не бачили. Адже в 

хаті, звичайно, не бачили. Тільки на Різдво: мама (або тато) 

рівномірно розправляють сіно на столі, зверху накривають 

ідеально чистою, з особливим запахом свіжості, скатерти-

ною домашньої роботи. Поступово на столі з’являється не-

ймовірна кількість страв та компоти. Все, крім куті. Вона в 

дівинці (макітра) стоїть окремо, чекає черги. Кутя — на 

самий кінець. 

Кутя — це пшениця, мак, сіль, цукор. Пшениця осо-

блива, біла, а не червона. Зерно сушили на печі, потім його 

зволожували і тут же починали товкти в ступі, щоб позба-

витись луски. Очищену від луски пшеницю знову сушили. 

Її заготовляли заздалегідь. Пшеницю-кутю старанно відві-

ювали від луски, мили і варили в чавунному баняку, як ка-

шу в печі. До холодної звареної пшениці добавляли солод-

кий розтертий мак. 

Святвечір починали з зачитування розділів з «Нового 

Завіту» «від Матвія» і «від Луки», повністю читали ті міс-

ця, в яких описано народження Ісуса. Це робила мама. Вона 

закінчила гімназію при монастирі і знала все майже на-

пам’ять. Після того починали молитись,  на колінах. По 

черзі дідусь, тато і мама дякували Богові за те, що дожили 

до цього вечора, що Бог послав свого Сина для спасіння 

нас, грішних, за те, що маємо; просили благословення на 

наступний рік. Молитвою дітей «Отче наш...» закінчували 

цей початок вечері. 

Сідаємо за стіл. Кожен зі своєю ложкою та мисоч-

кою, набираємо всього досхочу. У нас ніколи не було горі-

лки та вина. За вечерею весь час розмова про Ісуса, проро-

ків, про тих, хто йшов на вірну смерть за свої християнські 

переконання, про те, як треба жити на світі, не відступати 

від Святого Письма. Так поступово прищеплювалася думка 
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про необхідність читати Біблію, жити за заповітами Божи-

ми. 

У нашому селі Святий Вечір проводили тільки в ро-

динному колі. В гості ходили в наступні дні. Дуже важлива 

частина Різдвяних свят — колядування. Колядувати почи-

нали з 7-го або 8-го січня і продовжували його майже цілий 

тиждень. Особливо урочисто і пишно проводили це дійство 

дорослі. До кожної української хати приходили колядники. 

Співали не одну, а кілька колядок, приповідали, поздоров-

ляли. Кожний господар намагався пригостити їх пирогами, 

ковбасою, смачним м’ясом і напоями. Колядникам давали 

гроші, які повністю віддавались на потреби  церкви. 

Невід’ємними атрибутами колядників були: зірка, 

плетена з лози, ясла, коза, чорт, Ірод. 

Були й інші колядники, це — діти, їх у селі було ба-

гато груп, в кожній по п’ятеро — десятеро. Не завжди вони 

всі поміщались у хаті, тим більше з вертепом: Йосипом 

стареньким, матір’ю Марією, яслами і вівцею. Вони давали 

справжню виставу — власну, імпровізовану. Мудреці пок-

лонялись новонародженому Ісусові, Ірод шукав і не знахо-

див його, всі разом раділи з того і починали колядувати. За 

такими колядниками ходила дітвора. На вулиці малеча за-

кидала Ірода снігом, називала його поляком. Таку виставу 

робили хлопці і дівчата віком до 15 років. Колядники мен-

шого віку, по двоє-троє, заходили до хати і колядували, 

знявши шапки. Всіх колядників нагороджували пирогами, 

ковбасою, яйцями. Для цього колядники носили з собою 

торбу. 

Цими спогадами з дитинства досі грію свою душу. 

Часто з теплом згадую Холмщину, своє село Телятин, в 

якому народилися мій тато і брат Іван, та сусіднє село Сте-

нятин — мамине та брата Петра, в якому ми всі разом про-

жили з 1936 по 1945 рр.  
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Нас у родині було шестеро: дідусь, тато, мама, брати 

Іван, Петро і я (середній). Жили ми добре. Була в нас коро-

ва з теличкою, дуже симпатична конячка, 2-3 поросят та 

кури, які завдавали мені багато клопоту. Адже в мої 

обов’язки входило охороняти від ненависних, несвідомих 

курей посіви, які підходили під саму хату. Але найбільшим 

ворогом до 6 років був гусак. Він завжди чекав, щоб напас-

ти на мене. Тому ходив озброєний кийком. Я хотів вже гос-

подарювати — доглядати за конем, орати, сіяти. Ця мрія 

непомітно і поступово здійснювалась. 

Малочисельна худоба, як у нас так і у всіх селян, 

трималась не тільки ради молока, м’яса та продажу. Не 

менш важливо було одержати гній — основу врожайності 

рослин. За правилами його накопичення, збереження та 

використанням слідкували не менше, ніж за худобою чи 

зерном. 

В оселі все мало своє місце. Батьки про все дбали, 

жаліли скотину. Ось тільки себе не жаліли, працювали з 

ранку до ночі. Отримавши таку закваску з дитинства, по-

няття, що тільки робота дає плоди, я  і досягнув професор-

ського звання, доктора наук, заслуженого діяча науки, лау-

реата премії ім. Д. К. Заболотного, лауреата Державної 

премії України науки і техніки. Мої батьки, як і багато од-

носельчан, будь-якою ціною мріяли дати дітям освіту. 

Трохи про батьків. Тато, якого в селі звали Ілько, по-

ляки назвали Еліаш, а радянські специ — Ілля, закінчив 2 

класи приходської царської школи. В парубоцькі дорево-

люційні роки, коли Холмщина разом із Варшавою належа-

ла до Росії, у неділю співав в церковному хорі в рідному 

селі Телятин. До нас приходили  з інших сіл, адже для мо-

лоді це була розвага піти в інше село. Серед молоді із сусі-

днього села Новосілки була й Ніна — майбутня дружина 

М. Хрущова. Тато все життя постійно читав біблію, потро-

ху Л. Толстого і Т. Шевченка. 
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Мама завжди вчилась на «5» з плюсом. Її глибокі 

знання з предметів у сільській школі запримітив благочин-

ний, який умовив дідуся Андрія послати її до гімназії. По 

суті, як казала мама, вона виплакала гімназію. Цілий рік 

нудила батька віддати її на подальше навчання, але звідки 

було дідусеві Андрієві взяти ці гроші. Адже в нього було 

багато дітей, серед яких один уже вчився в гімназії, а гос-

подарство було занадто маленьке, щоб забезпечити навчан-

ня в гімназії у дореволюційної Росії, та й гімназія була за 

70 км від села. Продовжити мамі вчитись допомогла полі-

тика царського уряду. Справа в тім, що не допускалась на-

віть думка про те, що поляки можуть вирватись з цупких 

обіймів Росії.  

Отже, треба було побільше русифікувати не тільки 

українців, але й поляків. Для цього були призначені місцеві 

українці — русини, як тоді вони себе називали. Насамперед 

вони були православними і не так, як поляки, віддані наці-

ональній ідеї.  

Крім того, батюшка в селі та вчитель розмовляли 

тільки російською мовою. Здібні та освічені сільські діти 

українців мали би поступово русифікуватись і, знаючи міс-

цеві звичаї, в тому напрямку впливати на поляків. Зрозумі-

ло, що ефективність русифікації була вищою, якщо її про-

водила місцева інтелігенція, ніж надіслана з центральних 

районів України, а тим більше з Росії.  

Ось тому уряд виділяв кошти на підготовку вчителів 

із місцевого населення, чим і скористалась мама та дядько 

Степан. Така політика царизму поглиблювала ворожнечу 

поляків не тільки до росіян, але й до місцевих українців. 

Адже в крові, свідомості та пам’яті багатьох поляків зали-

шалось і залишається бажання бачити Польщу від моря до 

моря. Чому б ні?  

Будучи ученим секретарем Інституту мікробіології 

та вірусології НАН України, я завжди мав справу з інозем-
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цями. І, звичайно, я щиро сприймав поляків, мав справу з 

поляками-вченими. Одного разу дуже милу, красиву, інте-

лігентну пані з Варшави я запросив з’їздити в Умань, огля-

нути чудо-парк. Назва міста їй щось нагадувала, накінець 

вона вигукнула: «Так це ж наша Гумань!». Умань-

Черкащина для поляків була польським містом.  

Інший випадок. Біля пам’ятника Хмельницькому у 

Києві щиросердечне зауваження: «А! Та це ж той бандит». 

Ні та пані, ні інші поляки не розуміли, що в подібних випа-

дках вони лише сприяють відновленню, становленню наці-

ональної свідомості в українців. Так, здобувши незалеж-

ність після Першої світової війни, поляки зробили фатальні 

помилки. Вони прискореними методами вирішили ополя-

чити нас.  

Доречно нагадати, що в ту війну російські війська, 

відступаючи під натиском австрійців, примусили виїхати 

своїм ходом усіх православних холмщаків до Росії. По до-

розі від хвороб їх більше половини повмирало. Після від-

новлення Польщі, як держави, селяни почали повертатись. 

Кожного мужчину, який повертався, клали на лавку і на-

гайками виганяли «російський» дух. Злоба у селян накопи-

чувалась, коли українцям заборонялось купувати панську 

землю, яку польський уряд конфіскував у російських по-

міщиків та церкви. Землю купували поляки, а згодом пере-

продували її українцям. Селяни про це пам’ятали довше, 

ніж про нагаї. У нас при Росії школи були тільки російські, 

при Польщі — тільки польські. В кожній державній уста-

нові дозволялось розмовляти лише польською. Цим підкре-

слювалась неповноцінність української мови. Державну 

роботу, навіть найнижчу, можна було одержати тільки в 

тому випадку, якщо станеш католиком та поляком. 

Настали божевільні 30-ті роки. Поляки вирішили 

прискорити ополячення. Майже по всіх селах були зруйно-

вані церкви. Це ж християни, як варвари, нищили христия-
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нські храми. Чому ж тоді дивуватись безбожникам-

комуністам? Пам’ятаю, як це було. Ранком до села приїха-

ло багато військових та поліцаїв. Біля кожної хати — війсь-

ковий та поліціянт. Попереджено — будуть стріляти в кож-

ного, хто вийде на вулицю. Крім того, поліція зайняла обо-

рону навколо церкви, а виродки в цивільному почали роз-

бирати — розбивати дерев’яну стареньку церкву. При тому 

свою роботу супроводжували брутальною лайкою, образи 

кидали на землю. Не один рік віруючий народ приходив 

молитись на місце розваленої церкви, а ще з більшою за-

взятістю відвідував православні святині у сусідніх селах, де 

були муровані церкви. Так поляки боролись з Ісусом, якому 

самі поклонялися. 

Прискорену тактику вибрали також для ополячення. 

З’явились якісь озброєні люди, яких ми називали бандою 

кракусів. Вони вночі приходили до господаря і пропонува-

ли піти до урядовців та записатись, що ти поляк. Ніхто не 

йшов. Удруге вони з’явились і наносили селянам велику 

шкоду — ламали воза або січкарню, млинок чи молотарку. 

Не допомагало. Третій прихід закінчувався побоїщем усієї 

родини, а, насамперед, господаря. Я не пам’ятаю, як це бу-

ло в нашому селі. Але пам’ятаю агітацію сусідів поляків 

«пристати на поляка». Ми жили на колонії серед поляків, 

яка утворилася на панській землі після першої світової вій-

ни — купили землю у поляків. Уже тоді в моїй дитячій ду-

ші (6-7 років) визріло рішення: ніколи не буду поляком. 

Карні акції поляків сприяли організованому опору. 

Кожний селянин біля дому тримав облитий нафтою квач, 

або просто солому, прив’язану до довгої тички. У випадку 

нападу, солому запалювали і, таким чином, давали знати 

іншим про небезпеку. По селу всю ніч чергували молоді 

хлопці та чоловіки. Появились підземні схрони(ями), в 

яких часто спали. І ось настав час, коли, здається, в Поса-

дові спалахнули смолоскипи, які оповістили про напад ба-
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ндитів. З усіх сіл вирушив народ на допомогу з косами, ви-

лами, сокирами з криком: «бий поляків». Набігло стільки 

людей, що не всі кракуси змогли втекти і вимушені були 

заховатись у панському мурованому льосі. Наступного дня 

з’ясували, що нічними бандитами були працівники поліції 

та поляки із сусідніх сіл. 

Такого організованого опору поляки не чекали і, 

ймовірно були вкрай налякані. Вони повідомили до Вар-

шави про озброєне повстання і вимагали втручання регуля-

рних військ. Хвала Богові — обійшлось. За наполяганням 

депутатів-українців та деяких поляків, спеціальна комісія 

з’ясувала, що ніякого бунту немає. Усі ці події виховували 

в українців національну свідомість, приспану Росією, а та-

кож показали, що тільки власна сила нам дозволить вижи-

ти. 

Ще до початку другої світової війни, тобто до 1939 

року, в селі з’явилось радіо. Його власники: на колонії наш 

сусід Чок-поляк, у селі — українець(прізвище, здається, 

Новосад) і власник великого цегельного млина поляк Гаєв-

ський. Останній був дуже порядною людиною. Мав сина 

Казіка, який вчився десь далеко і був гідним свого батька. 

Я кілька разів надівав навушники і здивовано слухав музи-

ку та різні повідомлення. Такі речі запам’ятовуються наза-

вжди. Вперше я побачив та пальцем помацав легкову ма-

шину, яка завітала до села десь у 1937 році. Знову ж таки 

вперше, у вересні 1939 р., побачив німців, радянську війсь-

кову кінноту та танки, на яких їхали солдати. Пам’ятаю, 

радянський мітинг у селі, на якому комісар та сільські ко-

муністи «поносили» буржуїв, яким прийшов, нарешті, кі-

нець і від сьогодні в нашому селі назавжди буде добра на-

родна влада. Ми, діти, ототожнювали буржуїв з поляками. 

З одного боку добре, що кракусам (полякам) прийшов кі-

нець, з другого, думалося, чому моїм сусідам полякам — 

хлопцям хорошим, має прийти кінець? 
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Як би не було, а війну люди пам’ятали, її боялися. 

Але духовне життя було настільки нестерпним при Польщі, 

що вони раділи приходу німців, а ще більше радянським 

військам. Вислів: «Хай буде чорт, аби не поляк» у всіх був 

на устах. Друга світова війна почалась з нападу німців на 

Польщу у 1939 р., а згодом на СРСР — у червні 1941 р. У 

наших краях спочатку з’явились німці. Вони 3-4 дні мар-

шем пройшли через Посадів, зовсім не звертаючи уваги на 

багатотисячне польське військо, яке стояло в Жулицькому 

лісі та нашому селі на відстані не більше за 1км від дороги. 

Тільки раз вистрелили з гармати у їх бік. Мабуть, німці до-

бре знали, що польська військова частина, яка мала тільки 

противогази та дуже мало гвинтівок не була боєздатною. 

Згодом вони поїхали, не лишивши в селі своїх вояк. Кілька 

днів в селі панувала тиша. Згодом прийшла незначна кіль-

кість добре озброєних польських солдат, які протягом двох 

днів вимагали повернути їм зброю, інші воєнні речі, які 

покинула попередня частина. Тато відніс десь біля 5-ти 

противогазів. Узагалі, у нас вдома була відраза до зброї. 

Тато і мама щиро вірили в Бога, суворо притримувались 

Христового вчення. Вони відстоювали свої релігійні погля-

ди, посилаючись на Біблію, яку добре знали. Разом з тим 

поважали інших. На початку війни 1939 р. до нас переїхала 

єврейська родина з Лащева, яка жила у нас близько трьох 

тижнів. Одного разу вночі постукали два голодні польські 

офіцери, питаючи дорогу на Томашів чи Замістя. Вони бу-

ли дуже збентежені, що потрапили до української хати. На-

стороженість була настільки великою, що не випускали 

нікого з хати(ми діти, спали). Батьки нагодували їх, дали на 

дорогу харчів і сказали, що в селі німців немає. Вони не 

повірили. Тоді тато провів їх за село і показав, як обійти 

містечко Лащів.                   

Вони були дуже здивовані гостинністю батьків і щи-

ро сказали, що від українця такого не очікували. Це були 
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офіцери, які розуміли, що таке честь. Тато їм порадив зайти 

до сусідів-поляків, переодягнутися у цивільне, або хоч по-

гони зняти. Вони образилися. Ця група хотіла з’єднатись із 

польським військом, яке ще чинило, на їхню думку, «шале-

ний» опір німцям у лісах за Замістям. Швидко після почат-

ку війни у нас з’явилося 16 радянських військовополоне-

них, які втекли з полону. Тоді втекти з полону було неваж-

ко. Вони вибрали нашу хату, тому що була найбільшою 

серед хат колоністів близько лісу, а найближчі сусіди були 

досить далеко — за 200—400 м. Здається, вони в нас жили 

1,5 місяця. Втікачі вдень не виходили зі стодоли. А моїм 

обов’язком було сповіщати їм про небезпеку, тому я весь 

час крутився біля хати. Вони були з Донбасу, Запоріжжя та 

інших областей. Я часто заглядав до стодоли, слухав їхню 

розмову. Тоді дивував мене інший акцент. Вперше я почув 

слова: куркуль, класи(я їх ототожнював з класами в школі). 

У батьків часто виникало запитання, що робити з та-

кою групою людей? У хаті не могли вони жити, бо вся на-

ша родина жила в одній кімнаті-кухні, крім того, прокор-

мити стільки людей взимку було неможливо. А тут ще на-

каз німців — за переховування полонених розстріл всієї 

родини. Не зважити на це зимою 1941—1942 рр. не можна 

було. Тато вирішив цю проблему просто. Він багато разів 

їздив до Лащева (приблизно 5 км) і возив сало, м’ясо і вся-

ке інше урядникові. От урядник і дав довідку, що ці люди 

не полонені, а були взяті німцями для якихось там ро-

біт(здається для відбудови шосейної дороги). З цією довід-

кою тато, брат Іван та всі полонені відправились на станцію 

Рокітно (вузькоколійка) і поїздом доїхали до Вугнова. 

Батьки були тверді у своїх поглядах. Наприклад, при 

появі незалежної Польщі, мамі, як освіченій людині, запро-

понували вчителювати в польській школі, в глибині Поль-

щі, але треба було відректись від національності та віри. 

Мама відмовилась. 
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Із поляками-сусідами ми жили добре, в їхні свята 

намагались не працювати. Щоб ми, діти, не заглядали до 

їхніх святкових марципанів, мама завжди  пекла для нас 

щось незвичне. Сусіди віддячували нам тим самим. Вини-

кає запитання, якщо такими хорошими були стосунки, то 

чому так завзято нашу родину хотіли знищити? Та тому, 

що мама була єдиною в селі людиною з середньою освітою, 

а знищували, насамперед, інтелігенцію. Під час німецької 

окупації мама вчителювала в українській школі в с. Горо-

диславичі, де українська мова прозвучала вперше за 300 

років. 

Поляки зрозуміли, що з ідеї ополячення нічого не 

вийде, тому вирішили звільнити територію фізичним зни-

щенням українців. Адже в селах жило близько 95—99% 

українців. У нас в селі(а не в колонії) жило 3 польські та 3 

єврейські родини. Тому таку акцію треба було проводити 

організовано і планомірно. Почали знищувати успішних 

людей. За одну літню ніч поляки по всіх селах повбивали 

по 3—5 чоловік, в тому числі і мого дядька Федора, який 

був зразковим господарем. Це сприяло підвищенню напру-

ження та самоорганізації як українців, так і поляків.  

Восени 1943 року сусідка полька повідомила маму, 

що нашу родину хочуть знищити, тому благала все кинути 

та втікати. Так і зробили. Все кинули, в одних піджаках 

розбіглися. Зробити це було важко, бо всюди були розстав-

лені польські сторожі, які перевіряли кожного. Мама бук-

вально випхнула з дому до Галичини брата Івана(тоді йому 

було 15 років), а згодом і мене(13 років). Сама з братом (5 

років) втекла до сусіднього села Посадова до родичів Мам-

чурів. У селі на нелегальному становищі залишався тато. 

Йому вже не вдалося залишити село. Хату розграбували 

сусіди поляки. Тато ховався в селі близько півроку. Думаю, 

деякі сусіди-поляки бачили батька, але не видали. В цей 

самий час один із українців доносив полякам, що робиться 
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в селі. На північний бік села, де жив цей чоловік, тато не 

ходив. Були поляки, які не поділяли бандитських поглядів 

знищення українців, зокрема Казік Гаєвський, Чок та ін. Не 

можу не згадати випадку, коли мама і Петро переховува-

лись у Посадові. Ввечері озброєні поляки прочісували всі 

хати. Серед них був один поляк з нашого села, побачив ма-

му, але не видав. 

Взимку татові все важче було діставатись за харчами 

до своєї хати. І одного разу його зловили добре озброєні і 

вже чомусь добре п’яні бандити, які їхали на санях. Тата 

впізнали, посадили на сані і почали фантазувати, як його 

будуть мордувати. Тато молився. Проїжджаючи мимо пра-

вославного цвинтаря, поляки захотіли осквернити його сво-

їми відходами і всі пішли туди. Тато зліз із саней і пішов не 

оглядаючись, зайшов до однієї стодоли і там заховав-

ся(заліз під саму стріху). Тільки чудом його не знайшли, 

хоча добре шукали кілька днів. Це була стодола Музики 

Фанаска. Ясно, що Фанаско щодня заходив до стодоли. 

Тільки на четвертий день тато йому відкрився. Треба відда-

ти належне Фанаскові. Він його не вигнав, а таємно від усіх 

деякий час носив йому їсти, пити. Це було смертельно не-

безпечно для Музиків. Тоді тато застудив ногу, яка його 

турбувала до 100 років, які він прожив. 

Поляки показали свою «силу» на двох великих не-

озброєних селах у 1943 році. Вночі окружили, підпалили. а 

переляканих людей розстрілювали або кидали у вогонь. 

Протягом дня вбивали вилами, лопатами людей, які пере-

бували у сховищах, або кидали туди підпалену солому. В 

цій операції брали участь польські жінки та підлітки. Зга-

дав про це тому, що в придбаній у Варшаві книжці, органі-

затора цієї акції величають героєм. Бідна Польща, якщо 

пишається такими героями-вбивцями дітей, жінок, старих. 

«Герой» на трупах безвинних будував майбутнє Польщі. 
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Адже для виявлення геройства достатньо було помірятись з 

гестапівцями, німецькими солдатами. 

Після того, як мама мене випроводила з дому, я, 13-

річний хлопчина, добрався до Галичини і поїхав під Крис-

тинопіль (нині Червоноград). В селі знайшов родину Геру-

сів, з їхнім сином Володимиром вчився в торговельній 

школі в Сокалі. Прийняли вони мене як рідного, прожив я в 

них кілька місяців. Під весну мене потягнуло додому, але 

там були поляки. Як «великий стратег» я спочатку вирішив 

зайти до родичів в Посадові, де знайшов маму з Петром. 

Можна тільки уявити жах мами. Я був на свободі, а тут сам 

добровільно повернувся в пекло. Дивуюсь, як мене не засі-

кли польські дозорці. Адже тоді між українськими парти-

занами та поляками була справжня лінія фронту. Весною 

1944 року, в неділю, на Великдень, нас звільнили від поля-

ків українські партизани-бандерівці. Вони тихо зняли поль-

ські чати, наблизились до поміщицького маєтку, де знахо-

дився їхній штаб. Офіцерам у нічній білизні на фірі вдалося 

втекти. Акцію знищення Посадова і, звичайно, всіх людей 

поляки планували на Великодні свята. Наше село Стелятин 

спалили поляки, а колонію, де жили поляки — поселенці 

після 1922 року, спалили українці. В цей час ні в селі, ні на 

колонії людей не було, тому і жертв не було. 

Дещо про партизанів. Так ми їх називали, не вдаю-

чись у деталі — бандерівці, мельниківці чи бульбівці. Їх 

завжди було багато. Не десятки, а сотні. Всі добре озброєні: 

гвинтівки, гранати, зрідка пістолети, автомати, кулемети. 

Зброя німецька, польська і радянська — кулемети типу 

«Максим», «Дегтяр». Не знаю, які тоді були в партизанів 

підрозділи, але постійно чув: сотня Дуба, сотня Лиса і т. д. 

Особовий склад — українці з Галичини, Волині та Холм-

щини. Були серед них і колишні воїни Червоної Армії, які 

втекли з полону різної національності. 
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Партизани увесь час рухались. Вони вночі могли 

пройти маршем з гучними піснями через село. Могли 

з’явитися тихо, зненацька, уночі і побути кілька днів у селі, 

а потім так само безшумно зникнути. Партизани ніяких по-

борів не робили, харчів у населення не просили, тим більше 

не вимагали. Не було розбоїв, гвалтувань, грабежів. Вою-

вали вони з поляками та німцями. Для нас це був захист, 

вони спасали від повного фізичного знищення холмщаків. 

До появи та зникнення партизанів ми звикли. Одного разу, 

коли їх не було кілька днів у Посадові, вдень почало горіти 

сусіднє село Телятин. Це був напад поляків. На щастя, по-

переджені телятинці вчасно втекли із села. Тільки сільсь-

кий солтис чи війт з родиною та сусідами залишився. Розу-

мний був чоловік, його поважали в селі, але дуже наївний, 

вирішив, що таке начальство, як він, поза небезпекою. Їх 

всіх, близько 30 чоловік, жорстоко катували і знищили. Чу-

дом залишилась живою одна дівчина. В цей час у Посадові 

не було озброєних людей. Село чекало нападу, але ніхто не 

залишив села. Можливо це й збентежило поляків, які, без 

сумніву, спостерігали за нами. Думаю, що спокій їм пока-

зався підозрілим. У цей час горів Телятин. 

Хоч і небезпечно жити у прифронтовому селі, але ді-

тися було нікуди. Тим більше, що майже постійно були 

партизани. В Посадові вдень і вночі чергували люди. За 

таких умов однієї ночі дозорці помітили наближення двох 

постатей. Ними виявилось молоде подружжя, яке сповісти-

ло про наближення поляків з боку Стенятинського лісу. 

Через кілька хвилин село було на ногах, усі переїхали на 

другий бік балки і  попрямували до Ріплина. Поляки дума-

ли, що всі сплять, підкрались до хат, підпалили їх і з кри-

ками «палити та вбивати» кинулись робити свою чорну 

справу. Але кілька пострілів у їхній бік стримали їх порив. 

Це дало можливість усім людям втекти. Людських жертв не 

було, але село спалили повністю. 
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Мене в селі не було. Батько із братом Петром та ді-

дусем спокійно спали в школі. В тій суматосі мама згадала 

про них в останню хвилину, їх розбудили, коли горіла  вже 

половина села. У мами з переляку відмовили ноги. Один 

дядько відмовився її взяти на воза, але інший трохи підвіз, 

поки минув переляк. Дідусь Андрій (82 роки) заліз у жито і 

спостерігав, як поляки палили і грабували село, а потім ті-

кали. Так він просидів добу, поки партизани не прогнали 

цих горе вояк із певними втратами. Бабуся Мамчур переси-

діла це лихо під кущем порічок. 

Група селян із Стенятина вважала, що поляки відіг-

нані від села далеко і  кілька тижнів ночувала в єдиній не-

спаленій стенятинській хаті. В день вони ходили на свої 

поля, на ніч повертались в ту хату. Це було літо, спекотно, 

народ (близько 30 чоловік) спали у стодолі. Вночі молодий 

чоловік прокинувся і всіх розбудив, усім запропонував ті-

кати, бо наближаються поляки. Всі зашуміли на нього і 

знову лягли спати. Молодий чоловік потяг із хати свою 

дружину. Вийшла на вулицю і Меланка із двома дітьми і 

заховалась у лісі. Незадовго поляки увірвались до стодоли і 

всіх перерізали ножами. Адже вони планували тихо підійти 

до Посадова. Один поляк покликав Меланку по імені, стве-

рджуючи, що це прийшли українці. Вона вилізла із своєї 

схованки, її з дітьми жорстоко замордували. Те, що її на-

звали по імені, свідчить, що то були знайомі поляки. Ті 

двоє молодих людей і сповістили посадовців про смертель-

ну небезпеку. Польські бандити були героями тільки по 

відношенню до неозброєних селян. 

При наближенні фронту ми  з родиною тітки Ніни 

перебрались до лісу, за Белзом, на хутір Лименин. Чоловіка 

тітки Дмитра Жука вбили гестапівці за списком неблагона-

дійних. Хтось цей список їм заздалегідь дав. 

На Лиминені було багато партизанів (бандерівців). 

Вони щодня проходили вишкіл. Робили великі запаси про-
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дуктів, які закопували в лісі. Це був партизанський край. За 

всю війну там не ступала німецька нога. Одного дня парти-

зани зникли. Скоро з’явились радянські солдати. Спочатку 

розвідка, а тоді військо, яке йшло безконечним потоком 

тиждень або два. Рухались вдень, а вночі спали. Одного 

ранку старий солдат, який кіньми віз патрони, залишив 3 

автомати, дуже багато патронів та кілька гранат. Я спосте-

рігав за ним. Як тільки він від’їхав, я взяв один автомат та 

дві гранати і закопав їх у землю. Думаю, що за мною хтось 

спостерігав із моїх ровесників, бо вже через кілька днів за-

хованої мною зброї не було. Згадую про це тому, що зброя, 

очевидно, була залишена спеціально для бандерівців. Після 

приходу Червоної Армії ми переїхали до Ріплина, а згодом 

— до Белза, звідки переселились до УРСР. Переселення 

фактично було вимушене, адже жити з поляками було не-

можливо. 

Розпочав я вчитись у селі Стенятині з 1936 до 1939 

року в звичайній польській школі. Із приходом німців в 

школі почали викладати українською мовою. Мені вже бу-

ло трохи нудно в своїй школі. Тому я більше працював по 

господарству і трохи ходив до школи в Телятині та Річичі. 

У 1942 році тато відвіз мене до Сокаля на підготовчі 

курси до гімназії, де вчились рідний брат Іван та двоюрідні 

Дмитро Гвоздяк і Анатолій Жук. Із гімназією нічого не ви-

йшло, бо вчити двох було дуже важко. Походив трохи (5 

місяців) до торговельного училища та ремісничого учили-

ща в Холмі. 

Перед переселенням до СРСР хотіли з’єднатись із ті-

ткою, яка всі роки прожила в Кіровоградській області (Боб-

ринецький район, с. Новоградівка). Тому вийшли з вагонів 

на станції Помошна (липень 1945 р.). Тітка жахнулась: «Всі 

з колгоспу, а ви до колгоспу». Батьки, селяни, не зовсім це 

розуміли. Але через два місяці все чітко стало на свої місця 

в наших головах, і сім’я таємно «втекла» з «багатої» східної 
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України під Львів. У цей час Україна голодувала. Ніхто не 

міг самовільно звільнятись. Якщо самовільно кинеш роботу 

— 5 років тюрми. Пізніше виявилося, що нам, переселен-

цям, дозволялось 2 роки змінювати роботу без дозволу ке-

рівництва. 

Восени 1945 р. опинились ми під Тернополем. Мама 

працювала на цукровому заводі в бухгалтерії, а п’ять чоло-

віків: дідусь, тато і ми, три брати, чекали ту копійку, щоб 

купити пресовані брикети — суп-концентрат, розбовтати 

його у великій каструлі і з хлібом їсти. Ми з братом Іваном 

ходили до школи до Тернополя, близько 8—10 км. Мені 

здавалось, що це недалеко. В іншій школі Тернополя вчи-

лись діти директора цукрозаводу і їх щодня возили до шко-

ли. Я ніколи їм не заздрив і не робив спроби присісти на 

їхню фуру. Коли випав сніг, а вітер страшенно дув, я дуже 

мерз (був легко одягнений). Мені здавалось, що не дійду 

додому. І тут везуть тих панянок із батьком. Я взявся ру-

кою за сані і радий був, що мене тягнуть. Через кілька хви-

лин мене почастували батогом. Мамі сказали на заводі, що 

повинні возити всіх дітей до школи, батьки яких працюють 

на заводі. Але мама не піднімала це питання, аби не втрати-

ти роботу. Цей випадок мене одразу протверезив і я зрозу-

мів, що пани не перевелись, вони тільки по-іншому нази-

ваються. Через кілька місяців ми переїхали до села Білого-

рще під Львовом, де була надія отримати хату поляків, які 

весною 1946 року мали виїхати до Польщі. 

Я почав навчатись у 8 класі на околиці Львова — 

Левандівці. Там же почала працювати мама вчителькою. Це 

мене організовувало. Я дуже не хотів, щоб мамі щось пога-

не про мене казали. 8 клас закінчував з твердою оцінкою 

«4», а в 9 та 10 класах був одним із кращих учнів, особливо 

з математики та фізики, 10-й клас закінчував у школі № 1. 

Середню школу закінчив на «відмінно». В 10-му класі по-

любив хімію. Почав вибирати ВУЗ, де було б багато мате-
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матики і хімії. Ясно, що це був хімічний факультет Львів-

ського політехнічного інституту. Вчився  завзято. Для на-

шої родини стати інженером вважалося найбільшим досяг-

ненням. Одного разу асистент Д. Толобко, який готувався 

до вступу в партію і був куратором нашої групи, зустрів 

мене на вулиці і сказав: «Комсомол — це твоя справа, але, 

хлопче, заший кишені». В кишені підкладали тихенько лис-

тівки націоналістичного змісту. Завершувалось це 10—25 

роками тюрми. У мене були одні п’ятірки. Одержав дип-

лом. Близько 10 місяців пропрацював на заводі в с. Полтва 

під Львовом.  

З 1 квітня 1953 року я був зарахований в аспірантуру 

до проф. М. М. Ротмістрова на кафедру мікробіології КДУ 

ім. Т. Г. Шевченка. Після закінчення аспірантури поступив 

на роботу до інституту мікробіології та вірусології НАН. 

Займав посади: молодшого наукового співробітника 

(1957—1961), вченого секретаря (1961—1969), старшого 

наукового співробітника (1969—1971) та завідувача відді-

лом фітопатогенних бактерій (1971—2006). Почав вивчати 

бактеріальні хвороби лісових культур. Захистив у 1976 р. 

докторську дисертацію «Біологічні властивості збудників 

бактеріальних хвороб бука, тополі і граба в Україні». У 

1980р. мені присвоєно звання професора. Керував відділом 

фітопатогенних бактерій на протязі 35 років. За вклад в ро-

звиток мікробіології в 1991 р. присвоєно  почесне звання 

«Заслужений діяч науки і техніки УРСР», у 1994 р. прису-

джено  премію ім. Д. К. Заболотного НАН України, а у 

2001р. — Державну премію України в галузі науки і техні-

ки. Є автором понад 400 наукових праць, 305 монографій, 

24 авторських свідоцтв та методичних рекомендацій. 

Після отримання Україною незалежності пригодили-

ся зв’язки і співпраця зі вченими Європейських та інших 

зарубіжних країн, приймав участь у міжнародних наукових 

форумах. Був присутній на запуску космічного корабля 
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«Челенджер» з мікроорганізмами, які я надав для дослі-

дження. 

Впродовж багатьох років читав лекції студентам 

КНУ ім. Т. Г. Шевченка, аграрного університету, Києво-

Могилянської академії, підготував 33 кандидатів наук, з 

них 5 іноземців, одного доктора. 

 

 

 

ГРЕСЬ Іван, 

1941 р. н., с. Хідче, 

Холмського повіту 

 

МЕНІ ВИПОВНИЛОСЬ ЛИШЕ 

4 РОКИ... 

 

Народився я в сім’ї селянина 27 серпня 1941 року в 

селі Хідче Холмського повіту Люблінського воєводства. 

Батько був інвалідом з дитинства, накульгував трохи. Сім’я 

мала п’ять гектарів землі, будинок, хлів, стодолу та неве-

личкий садок біля хати. Щоб якось годувати чималу сім’ю 

(крім нас з батьками жили ще два молодші брати і сестра), 

садок здавали єврейській сім’ї в оренду. Про війну у 

пам’яті лишився спогад про свистіння вогняних  куль (десь 

поблизу працювали «Катюші») над головою в лісі, де ми 

переховувалися в землянках з іншими сім’ями. 

Мені виповнилося чотири роки, коли нашу сім’ю 9 

травня 1945 року примусово виселили з Польщі до Украї-

ни, в Кіровоградську область, де ми прожили три роки у 

скруті та голоді (1948 рік). Після вагань батьки переїхали в 

село Ставки Рівненського району, де в той час проживав 

брат батька Василь з сім’єю. В листі він повідомляв, що 

переселенцям наділяють землю і можна прожити. 
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Час босоногого дитинства запам’ятався збиранням 

лободи біля зруйнованих будинків та колосків на ланах. 

Жили ми в старенькій однокімнатній хатинці, яку здавала 

тітка Марина. Без домашньої худоби сім’ї було важко. 

Пам’ятаю, як у 1948 році пішов до першого класу 

сільської початкової школи з книжками під пахвою. У кім-

наті в одному ряду сиділи ми — первачки, а в іншому — 

третьокласники (переростки). Вони нам здавалися дядька-

ми, бо вже курили, лаялися та билися. 

Після закінчення чотирьохрічки до 5, 6 і 7 класів з 

хлопцями та дівчатами  ходив пішки 5 км. до Обарівської 

семирічки. 

У вихідні пас корову в ярах за селом. Я дуже боявся, 

бо старші хлопці казали, що там ховаються бандерівці. Ви-

пасаючи корів, ми ставили силки на ховрахів, з яких здира-

ли шкурки, сушили та здавали їх чоловіку, що їздив  по се-

лах і збирав ганчір’я та непотріб за цукерки та іграшки. Ін-

коли у неділю ходив з мамою пішки за 9 кілометрів до Рів-

ного, допомагаючи їй нести на продаж молоко, сир і смета-

ну, за що вперше отримав великий бублик з маком. 

Добре запам’ятався день, коли по радіо повідомили 

про смерть Сталіна в березні 1953 року. Цього ранку ми 

йшли до школи лугом по коліна в воді (іншої дороги не 

було) і плакали, а на лінійці в цей скорботний день нас 

прийняли в піонери. Вчився я посередньо, бо мені ніхто не 

допомагав, адже батько мав 4 класи церковно-приходської 

школи у Польщі, а мати була неосвіченою. Вчився, як міг, 

сам. 

У 1955 році батьки побудували хату в Рівному. День 

поселення став для сім’ї святом. Я продовжив навчання у 8-

Б середньої школи № 1, яку успішно закінчив у 1958 році. 

Про вступ до інституту я і не мріяв, бо мав лише «3» та «4». 

Тому пішов здобувати робочу професію автослюсаря в ав-

тошколі. Після закінчення працював в автоколоні автослю-
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сарем ходової частини вантажних машин. За півроку так 

накрутився гайок, що зрозумів: ця професія не для мене. 

Влітку 1959 року з товаришем вирушив до Львова, де всту-

пив на навчання у Львівську республіканську школу кіно-

механіків. Після закінчення школи  працював кіномехані-

ком, потім старшим кіномеханіком в одному з кінотеатрів 

Рівного, де й діждався призиву в 1961 році на службу до 

Радянської Армії. Прослужив усі 3 роки в Ужгороді ра-

діозв’язківцем. За зразкову службу наприкінці 2-го року 

мене зарахували на курси з підготовки до вузу, що діяли 

при будинку офіцерів. У вересні здав успішно вступні іспи-

ти до Рівненського інституту інженерів водного господарс-

тва та упродовж чотирьох з половиною років навчався на 

гідромеліоративному факультеті. Інститут закінчив у 1969 

році, одержав призначення в Кам’янську луго-

меліоративну станцію Одеської області. Приїхав сюди з 

молодою дружиною. 

Перебуваючи у Рівному, зайшов провідати рідний 

інститут. Професор Людмила Скрипчинська вмовила мене 

скласти іспити до аспірантури і навчатися заочно. Було 

важко. Доводилося з понеділка до суботи працювати про-

рабом та контролювати будівництво на об’єктах усієї Оде-

ської області. За рік я нічого не зробив. Професор Скрип-

чинська порадила перейти на денну форму навчання в Київ 

на спеціальність технологія та механізація будівництва гід-

ромеліоративних систем. Я так і вчинив. 

Нелегко було навчатися в аспірантурі у такому місті, 

як Київ, тому  ще працював у відділі на півставки молод-

шого наукового співробітника, що дозволяло їздити часто у 

відрядження та накопичувати матеріали для дисертації. В 

аспірантурі провчився з 1971 по 1974 рік. Правда, не всі 

розділи дисертації написав, бо, обравши тему «Удоскона-

лення технології будівництва закритих зрошувальних сис-

тем», я потрапив у залежність від запровадження у вироб-
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ництво нових сучасних машин та механізмів, а також їх-

нього розрахунку з застосуванням сучасного економіко-

математичного моделювання та оптимізації процесу будів-

ництва. Завдячуючи тому, що розробку цих машин було 

передбачено в Системі машин, мені вдалося та разом зі 

співробітниками нашого відділу, Брянського заводу ірига-

ційних машин та Всесоюзного НДІ землерийного машино-

будування розробити, виготовити та запровадити у серійне 

виробництво комплекс машин для будівництва закритих 

зрошувальних систем. Щоб завершити дисертацію, я роз-

робив, розрахував і запропонував оптимізаційну економіко-

математичну модель процесу будівництва. Тільки після 

закінчення цього комплексу робіт, я зміг дописати дисерта-

цію, яку успішно захистив у 1989 році в Москві та отримав 

диплом кандидата технічних наук. 

Мене як спеціаліста з розробки та запровадження но-

вих наукових досліджень запросили у 1985 році очолити 

науковий відділ Міністерства меліорації України, а після 

отримання вченого звання, призначили заступником нача-

льника головного науково-технічного відділу міністерства, 

де я й працював до 1998 року. У 1990 році мене було пере-

ведено в Міністерство економіки України на посаду засту-

пника начальника відділу Головного науково-технічного 

управління, де я працював до виходу на пенсію у 2001 році. 

З 2001 року до цього часу працюю головним спеціалістом 

лікувально-оздоровчого відділу Національного фонду соці-

ального захисту матері і дитини. Закінчивши відповідні 

курси, зараз за сумісництвом займаюсь страхуванням жит-

тя, майна та авто. Маю дружину, двоє дорослих дітей (сина 

та доньку) і четверо окунів. 

На жаль, батьки вже пішли від нас і спитати про на-

ші неповіряння під час депортації нікого. 

Якось у 1987, правда, мені довелося побувати в 

Польщі у відрядженні, але далеко від рідного дому, аж у 
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Вроцлаві. За браком часу ніколи було з’їздити в село, де я 

народився. Зараз у Польщі проживає один мій двоюрідний 

брат в Познані, а другий — в Хелмі, але про їхнє життя я 

нічого, на жаль, не знаю. 

 

 

 

 

ГРИБ Йосип, 

1940 р. н., с. Красне 

Холмського повіту 

 

СПОГАДИ, ЯКІ ЯТРЯТЬ ДУШУ 

 

Село Красне у Холмському повіті. Дитячі враження 

яскраві, наче малюнки в Букварі. Нова хата над джерелом, 

старі верби над озерцем, солом’яна стодола, колодязь з мо-

лодою яблунею поряд, запах поту від батьківської сорочки, 

розмови про землю, хліб... 

Залишили на Холмщині хату, землю, луг, ліс у кілька 

гектарів. Привезли нас у с. Заможне, біля Великого Токма-

ка, колишню німецьку колонію Великий Мунталь. Це було 

зруйноване, під час 

боїв поселення в За-

порізькій області. Жи-

ти було ніде. Ночами 

на згарищі від зруйно-

ваного будинку скла-

дали хату. З одноосіб-

ного господарства по-

пали прямо в колгосп. 

Допомоги ніякої. Пра-

вда, видали 6 тис. до-

помоги, яка виявилася 

с. Колужинське, Гриб Йосип, Гриб Степани-

да, Гриб Олександр 

. 
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позичкою. Через 3–4 роки при безгрошів’ї, хворій мамі та 

двох дітях довелось віддавати вдвоє більше. При 20коп. за 

трудодень та 200г зерна — спробуй поверни! 

Робота батька — на причепі біля трактора у степу, 

начиненому мінами. Батько став Героєм Соціалістичної 

Праці. Мама — у огородній бригаді, а потім — в цеху по 

вирощуванню шовкопряда(мати стала передовою ланко-

вою). А заробіток — близько мішка ячменю за рік! 

Ми будемо довго пам’ятати дерев’яний тапчан з со-

ломою, мерзлу минулорічну картоплю, свинюху (лободу), 

гриби-піддубники, які 1947 року рясно вродили. До того 

часу діяв закон про три колоски. Піднявши їх у полі, люди 

автоматично отримували 5 років ув’язнення, а на станції 

Запоріжжя під дощем мокли вагони кукурудзи. 

Окрім голоду, ще одна біда: мама захворіла маля-

рією. Треба було щось робити. Потай, вночі, минаючи пос-

ти, пішки дійшли до станції П’ятихатки і почали добира-

тись на Волинь. Мало того, що нас ніхто не чекав, у бабусі 

із сердака на станції Фастів грабіжники «вирізали» гроші, 

виручені за корову. 

Ще не встигли оговтатись, як і тут уже заганяють у 

колгосп. Батько сказав: «Я недавно повернувся з колгоспу 

на Запоріжжі. Поки з мене хватить!» Старший уповноваже-

ний НКВД батькові: «Пішли, ставай з малим під стіну. Ра-

хую до трьох: Раз! Два! Три!» І дістав пістолет: «Підписуй! 

Не запишешся у колгосп — застрелю. — Раз!.. Два!» У ба-

тька дрижить рука, що тримає мою руку: «Пишись!» 

Палили хати, били і вбивали людей. Ось так колгос-

пи організували. По 0,2 кг зерна на день і 15—20 коп. Та-

кий був заробіток у колгоспі. І так протягом двадцяти років 

— концтабір без охорони. 

Хоча, хто вмів, прилаштовувався: по ночах гнали са-

могон з колгоспного буряка. В місячну ніч, коли вийти на 

узгір’я, можна було бачити димки над коминами — там 
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гнали самогон. Хто вмів — ловив рибу в Горині (її в той 

час було багато). Але боялись: вдень боялись влади, вночі 

— вояків УПА, бо не завжди дійсність відповідала офіцій-

ній політиці. Паспорти отримали десь у 1955—1958 році. 

Потім була школа з похвальними грамотами, медич-

не училище, вищі уч-

бові заклади. У стар-

шого брата — служба 

в Радянській Ар-

мії(він лейтенант за-

пасу). Я став докто-

ром біологічних наук. 

Разом з Олек-

сандром Боровиком 

зареєстрували в Рів-

ному громадську ор-

ганізацію «Холмщи-

на», яка об’єднує де-

портованих холмща-

ків, що проживають на 

Рівненщині. За-

вдяки організа-

торським здібно-

стям і відданості 

Боровика справі, 

організація досі 

проводить велику 

культурологічну і 

об’єднавчу робо-

ту, підтримує тіс-

ні зв’язки з на-

шим незабутнім 

краєм — Холмщи-

ною. 

с. Михайлівка Рівненьскої обл. Після депор-

таційних поневірянь: Панасюки, Романюки, 

Васюри, Морози. Третій ряд зверху, зліва 

направо батьки: Гриб Василь і Гриб Степани-

да, 1947 р. 

 

Зліва направо: Йосип Гриб, старший брат 

Йосипа Олександр Гриб. 
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ГРИГОР’ЄВА Нонна, 

1932 р. н., с. Ярославець 

Грубешівського повіту 

 

 

МОВЧАННЯ, ЯКЕ ТРИВАЛО БАГАТО 

РОКІВ 

 

Минуло 60 років, як «чорна хмара» накрила наш рід-

ний дім... А біль у серці залишився донині. Холодної осені 

1944 року несподівано до нас увірвалися двоє молодих воя-

ків Радянської Армії, назвавши себе один Петром, другий 

— Іваном. Ми зі старшим братом здивовано перезирнулися 

і в цей час почули вигук: «Собирайтесь! Вас здесь убьют, 

мы приехали вас вывезти отсюда». Брат Вітя відповів, що 

нікуди не поїде, а якщо вб’ють, то в рідній хаті. У відповідь 

на це вояки крикнули: «Приказ начальника — закон для 

подчиненного!» І, скрутивши руки брату, кинули у холодну 

вантажівку, де лежав сніг. Вона стояла у нашому дворі. 

Мене посадили в теплу кабіну. Пані Мазурова й інші сусіди 

почали голосити. Вояки крикнули: «Мать! Не вмешивай-

ся!» І вантажівка рушила. 

Привезли нас до Холма й скинули на мокрий сніг. У 

Холмі люди з наших місць чекали потяга просто неба. Па-

лили вогнища й грілися, бо вже був мороз. Через три тижні, 

вранці, подали ешелон з товарними вагонами, куди нас за-

гнали, як бидло, й щільно зачинили вагонні двері на цілий 

день. У вагоні було темно, холодно й тісно. Підлога проме-

рзла, доводилося стояти, а хто мав якийсь клумак, то міг 

трохи посидіти. Двері вагона нам відчиняли один раз на 

добу, ввечері, для фізіологічних потреб.  
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Везли нас цілий місяць. За цей час у кожного завели-

ся воші й короста. Нарешті в грудні ешелон вивантажили в 

Одеській області, на станції Березівка, не сказавши навіть, 

куди йти чи їхати далі. Дорослі розійшлися, а ми з братом, 

малі та голодні, плачучи, залишилися одні замерзати на 

грудневому морозі. Наш плач почула якась жіночка. Пі-

дійшовши, вона спитала: «Дети, что вы здесь делаете? Где 

ваши родители?» Ми їй розказали, що ми сироти, що мені 

скоро одинадцять років, а брату 16. І що нас примусово 

вивезли з рідного дому, з Польщі, а тепер ми не знаємо, 

куди нам йти... Вона відразу ж кудись побігла довідатись 

про нас. Повернувшись, сказала, що про нас тут ніхто нічо-

го не знає. 

Ця добра жіночка, яка назвала себе тіткою Сонею, 

прихистила нас у глухому хуторі Фудзінці Одеської облас-

ті, де жила з двома доньками нашого віку — Вірою і Ган-

ною. Не знаю, скільки кілометрів ми подолали, але йшли 

цілий день. Було дуже важко й холодно, лише пізно ввечері 

добралися до її хати-землянки. Там було чисто, тепло й 

привітно. Віра й Ганна щиро нас привітали й запропонува-

ли роздягнутися. Брат Вітя відразу зняв верхній одяг, а я не 

могла того зробити, бо від корости, яка перетворилася в 

гнійні рани, вся одежа приклеїлася до тіла. Було дуже бо-

ляче. Тітка Соня порозрізала одяг, але роздягнути мене так 

і не змогла. Вона сказала: «Сейчас я сделаю теплую ванну, 

ты искупаешься, и одежда отстанет». Справді, після купан-

ня одяг відстав, але разом з одежею відійшли вражені шма-

тки тіла, відкривши глибокі гнійні рани. Руки не розгина-

лися. Після цього я дуже тяжко й довго хворіла, боліли суг-

лоби, горло, серце. Люди казали, що це ревматизм. 

       Тітка Соня жаліла мене, як свою рідну дитину, й каза-

ла: «Будем делить кусок хлеба вместе с вами. Ибо я пере-

несла тоже нелегкую жизнь». Але хліб із соняшникової ма-    
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кухи їсти не можна було, тому що він колов язик, а після 

його споживання дуже болів живіт. 

Весною до нас завітала тітка Шура, жінка колишньо-

го бригадира колгоспу (який був у цей час на фронті) і ска-

зала, що вона виконує обов’язки бригадира і нам усім треба 

вийти на лан працювати. Я орала плугом, полола баштан, 

збирала шовкопряди, тобто виконувала всі роботи, які в 

колгоспі нам давали навесні й улітку. Коли поверталися 

додому, разом з тіткою Сонею, заготовляли паливо на зиму 

з коров’ячого кізяка. Також місили ногами глину з кізяком, 

щоб обмазати всю землянку. За ціле літо у колгоспі з бра-

том Вітею заробили аж два кілограми пшениці... 

У кінці серпня 1945 року пішли чутки, що наші зем-

ляки повертаються додому, в Польщу. Ми з братом також 

вирушили у подорож. Доїхали до Ківерців Волинської об-

ласті. Брат Вітя сказав, що піде довідатися, як нам добрати-

ся додому, а мені наказав стерегти його велосипед. Мене ж 

на станції Ківерці якісь сердиті дяді в міліцейській формі 

почали допитувати за велосипед брата, де він його взяв. 

Коли я відповіла, що велосипед — з дому, з Польщі, мене 

почали ці дяді звинувачувати, що я його вкрала, і кинули в 

якусь темну кімнату, де я пробула усю ніч. Вранці відчини-

ли двері й крикнули: «Валяй отсюда немедленно, велоси-

пед конфискован, а будешь жаловаться, так вот наш бог, — 

і показав на величезний портрет Й. Сталіна, який висів на 

весь зріст біля входу в Ківерцівський вокзал,— тогда уз-

наешь, почем фунт изюма». 

Брата я не дочекалася і зі своїми бідами вирушила 

шукати їжу на смітниках. Мною зацікавилися земляки з 

Польщі, які на той час жили у Ківерцях. Вони ж мені сказа-

ли, що недалеко від Ківерців живе мій рідний дядько Ми-

хайло, і він годує голодних людей, які приходять зі Східної 

України, бо там голод. Розшукала я дядька Михайла. Але, 

на жаль, довго мені не довелося в нього жити, бо його пе-
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реслідували за те, що він був багатий і годував бідних, які 

втікали від голоду. Два рази його вивозили у Сибір, а на 

третій сказали: «Якщо ще раз утечеш, уб’ємо, як собаку». 

З цього часу вся його сім’я почала переховуватися, а 

мене відвезли до містечка Володимира-Волинського. Там 

довелося мені довго блукати незнайомими вулицями, шу-

каючи їжі та якоїсь праці. Але був голод, і люди мало що 

викидали. Харчувалася я тим, що знаходила на смітнику: 

кісточками від вишень, гнилою мерзлою капустою та цибу-

лею, запиваючи холодною водою. 

У 1950 році розшукав мене брат Вітя, який відсидів у 

Луцькій тюрмі більше чотирьох років за те, що хотів пове-

рнутися додому в Польщу, і сказав, що наші «переселенці» 

одержують ква-

ртири і компен-

сацію за майно, 

яке покинули в 

Польщі, і що 

нам треба звер-

нутися до Лу-

цького облви-

конкому, аби й 

нам щось пове-

рнули. Але ко-

ли ми зверну-

лися, з нами не 

тільки не захо-

тіли говорити, а ще й сказали, що коли будемо чогось до-

магатися і не будемо мовчати, то вивезуть, як щенят, у Си-

бір. Ось ми й мовчали багато років... 

 

 

 

 

с. Ярославець. Григор’єва Нонна з донькою Оленою 

біля свого млина, 1992 р. 

 



87 

 

 

ГРИСЮК Володимир, 

1930 р. н., с. Тишівці 

Томашівського повіту 

 

ЦЕ БУЛО ПЕКЛО 

 

Я, Грисюк Володимир Михайло-

вич, 1930 р. народження, родом із Замлиння, передмістя 

містечка Тишівці Томашівського повіту. Добре пам’ятаю 

знущання польської влади в довоєнний час: заставляли 

православних відмовлятись від своєї віри і приймати като-

лицьку, дітей-школярів примусово водили до костела на 

богослужіння, руйнували церкви. У 1938 році знищили 

старовинні церкви в Тишівцях, Замлинні, Дубині, Клятвах. 

Собор зруйнували вже після нашого виселення — в 1957—

1959 роках. 

Банди «крокусів» нападали на українські оселі, били 

вікна, нищили майно, поліція арештовувала українців, які 

працювали в полі в католицькі свята. Українцям забороня-

ли користуватись своєю мовою, мати свої книжки. У мене 

були деякі дитячі книги, мати їх спалила, бо боялось пока-

рань.  

А якось вранці прокидаюсь, а в хаті нема ні батька, 

ні матері: їх вночі заарештували і відвезли до Томашева. 

Такі дії довоєнної польської влади пробуджували непри-

язнь до неї. Коли почалась війна, наші люди розраховували, 

що цьому буде покладено край. Однак свою чорну справу 

продовжило відступаюче польське військо: була спалена 

центральна частина містечка, де жили євреї. Польовий вій-

ськовий суд почав репресії. Хотіли забрати мого діда Ми-

колу Магомета, але його не було в хаті — він утік. 

24 вересня 1939 р. арештували дідового брата Іваська Ма-

гомета, жорстоко катували під наглядом майора Еборовича, 
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а потім вбили. Арештували моїх тіток, бо чоловіки похова-

лись. 

Кінець цим знущанням поклав прихід восени 1939 

року Червоної армії. Відбувся бій, загинуло кілька жовнірів 

і двоє жителів Замлиння. Решта польського війська поки-

нула обоз і втекла. В полон взяли кілька офіцерів і жовні-

рів. Офіцерів розстріляли, зокрема і майора Еборовича, 

який очолював польовий суд. Тепер на Замлинні польсь-

кою владою їм споруджено пам’ятник, а іменем Еборовича 

названа одна з вулиць — отака 

правда. 

За договором Радянсько-

го Союзу з Німеччиною Холм-

щина опинилась під владою 

Німеччини. Німці почали вста-

новлювати свої порядки: обла-

штували гетто для євреїв, зо-

бов’язали селян здавати для 

німецької армії зерно, м’ясо й 

іншу продукцію, виконувати 

різні роботи на користь армії. 

Разом з тим, дозволили 

відкрити українські школи, чо-

го не було за польської влади, 

започаткували культурно-

масові заходи, почалось українське відродження. На Дуби-

ні, на місці зруйнованої поляками церкви, українською 

громадою був насипаний пагорб і поставлений хрест. Тепер 

на цьому місці якийсь поляк збудував собі будинок. 

Настав 1941-й рік. Готуючись до війни з Радянським 

Союзом, німці будували аеродроми і дороги. Весною пішли 

механізовані колони військ, які просувались в бік радянсь-

ко-німецького кордону. 22 червня почалась війна, а через 

кілька днів німці вже гнали колони полонених червоноар-

Бабуся, мама і тато Грисюка 

Володимира, 1930 р. 

млина, 1992 р. 
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мійців. Через деякий час німецька влада почала з гарних і 

багатих сіл виселяти поляків до польських сіл, а українців 

— до українських, заселяючи звільнені села німцями — 

колоністами, які прибували з Радянського Союзу. На одне 

таке поселення німців, у квітні 1942 p. був скоєний зброй-

ний напад якоюсь польською бандою. За це німці на Про-

валлі розстріляли 9 осіб українців, серед них — мого вчи-

теля Онуфрія Банаду, співученицю Ліду Козачок та її бать-

ків. 

Почали організовуватись підпільні польські збройні 

загони, які вбивали представників української інтелігенції, 

священиків, громадських діячів і взагалі українців. 

У 1943 р. під Лабунями вбили Тишовецького війта 

Бондарука. Серед білого дня в центрі міста стріляли в мого 

дядька Володимира, але не вцілили, поранили коня. На 

Проваллі вбили двоюрідного татового брата Грисюка Во-

лодимира, приходили за татом, але він через горище втік. 

Вирвавшись з рук бандитів, утік і татів брат Василь. Без-

слідно пропав сусід Шикула, якого прихопила озброєна 

група. У вересні 1943 вбили члена допомогового комітету 

Йосипа Трохимовича, а після його похорону — Сергія Ма-

гомета (сина Іваська), який організовував похорон. Не дав-

ши похоронити брата, польська поліція ув’язнила Євгена 

Магомету. Вночі камеру, в якій утримували Євгена, якась 

банда закидала гранатами. Євген був тяжко поранений, але 

вижив. Доконала його вже післявоєнна польська влада, за-

проторивши в концтабір, де він і загинув. Відсидів у конц-

таборі і дядько Володимир, в котрого стріляли(він не пере-

селився до Радянського Союзу). 

Хоча в Тишівцях знаходився пункт німецької жанда-

рмерії, поодинокі вбивства українців не припинялись. Вби-

ли в полі Гната Поліщука і його сина Павла, повісили Анд-

рія Демчука, вбили жінку Грека, вбили Івана Паштолу, Ва-

силя і Антона Волошинів, Івана Бойка, священика Михайла 
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Трохимовича, поранили священика Бобра в Переспі. Кіль-

кість жертв поповнили молоді хлопці, які в загоні самообо-

рони захищали людей. Це брати Микола і Тимофій Петров-

ські, Олексій Панчоха, Володимир Панас, Іван Бойко, Га-

ранчук та інші. Вже перед приходом радянських військ, 16 

червня 1944 р. польські бандити вбили на Дубині Грисюка 

Миколу і його сина Івана, Антона Павловича і його това-

риша з Микуліна, коли вони копали на цвинтарі яму. 

Жорстокі вбивства українського населення відбулись 

зимою і весною 1944 року. Я в ту пору знаходився у Варе-

шищах (Грубешівщина), у дядька Василя Магомета.  

Вбивства українців відбулись і в Шевченкові дні — 

9—10 березня 1944 р. Загони Армії Крайової, інші збройні 

формування одночасно напали на села Сагринь, Турковичі, 

М’яке, Модринь, Шеховиці, Ласків, спалили їх і вбили ти-

сячі мешканців. У палаючих будівлях ревіла худоба, іржали 

коні, падали від бандитських куль втікаючі люди. Це було 

справжнє пекло на землі. У ці часи ми, практично, в хаті не 

ночували, бо бандити ходили по оселях, грабували і вбива-

ли. Ночували в полях, чагарниках хоча це була вже холодна 

пора. Одного разу ночували в самотньої старенької бабці 

Каськи, в якої була непоказна хата, але і до неї бандити 

прийшли. 

Бабця вдала, що хвора на тиф, і вони в хату не зайш-

ли. Але якийсь бандит стрельнув у вікно, під яким я лежав 

на лавці. Знаходитись на кольонії далі у Варешині, було 

дуже небезпечно, тим більш, що заняття в школі в Потур-

жині припинились і я перебрався у Тишівець. У Тишівцях 

було дуже багато біженців із сіл, які рятувалися від банди-

тів. 

Наближався фронт. Відбувся запеклий бій. В бага-

тьох місцях горіли будинки. Німці відступили. Совєти ра-

зом із поляками створили нову владу. Мобілізували до ра-

дянського війська наших ненавчених молодих хлопців і 
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відправили на фронт. Вони загинули або дістали поранен-

ня. Це — Бойко Андрій, Бойко Василь, Бойко Дмитро, Би-

чук Яків, Барила Йосип, Береза Євген, Білошевич Йосип, 

Баранчук Євген, Ганусеця Анатолій, Грива Іван, Трисюк 

Шимон, Єгоркін Іван, Завада Михайло, Павлович Іван, 

Пушко Іван, Турець Михайло, Станіславчук Іван, Ризюк 

Микола, Савка Віктор, Грицай Михайло, Шикула Петро, 

Цибуля Михайло, Білошевич Тимофій та інші. 

Радянська і польська влади прийняли Ухвалу пересе-

лити українців в Радянський Союз. Натерпівшись стільки 

лиха, втративши рідних і близьких людей, ми змушені були 

«добровільно» погоджуватись на евакуацію. Пропонували 

різні області України. Мої рідні дали згоду евакуюватись 

до Полтавської області. Своїми засобами, прихопивши 

трішечки харчів і майна, на початку січня 1945 року прибу-

ли на станцію  Замостя. Нам виділили товарні вагони, де 

розмістились і люди, і домашня худоба. Везли нас довго. 

Страждали від холоду, голоду і нестачі води. Це була холо-

дна зима. Особливо мучились родини з грудними і малими 

дітьми, моїй сестричці виповнилось тільки три місяці. 

На Полтавщині нас розвезли по різних селах-

колгоспах, підселили до місцевих жителів. Так нас навічно 

позбавили рідної землі, без засобів існування і свого даху 

над головою. Маючи, окрім мене, трьох малих дітей, тато 

опинився в дуже складному становищі, а тому дав згоду на 

переїзд в Росію, до Сальського степу, на цілину. Спочатку 

жили в юртах, а потім збудували хати. Води як не було, так 

і нема до цієї пори — воду привозять. Молоде покоління 

там і проживає, терплячи всі негоди безводної степової 

природи і російської влади. 

Дорогі мої співвітчизники тішів’яни! Серед багатьох 

опублікованих спогадів про наше переселення мені не тра-

плялося читати спогадів моїх земляків. Цим спогадом я 

старався увічнити добру пам’ять про них. Можливо, я до-
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пустив неточності, не всіх згадав, то прошу пробачення, бо 

я в ті страшні часи перебував поза Тишівцями. 

 

КРИВАВЕ ВЕСІЛЛЯ 

 

Хочу розповісти про один випадок, який трапився в 

селі Варешин Грубешівського повіту 12 лютого 1944 року. 

На православне свято Трьох Святих, у неділю, в сім’ї Ми-

хайла та Марії Михальчуків справляли весілля. Виходила 

заміж їхня донька Стефанія. Садиба Михальчуків знаходи-

лась під лісом. 

У хаті за весільним столом пригощались гості моло-

дої в очікуванні приїзду молодого. Один із присутніх, Іван 

Ходачук, сказав, що бачив у Вітківському лісі озброєних 

людей. Це збентежило й стривожило присутніх, але вже 

наближався час приїзду молодого, тому весілля продовжу-

валось. Тим паче, що серед гостей молодого були озброєні 

особи та німці. 

Щоб звільнити місце для підвод гостей молодого, 

мені звеліли нашу підводу відвезти у двір мого дядька Пет-

ра Момота. Вже було чути музику з кортежу молодого, 

який проїжджав селом. Коли молодий з гостями зайшли до 

хати, стали «торгуватись», викуповуючи наречену, щоб 

їхати до вінця. Хтось убіг й знадвору крикнув: «Банда!». 

Гості в паніці кинулись тікати хто куди. А з лісу з 

криком і пострілами сунуло кілька десятків озброєних бан-

дитів. Вони оточили садибу. Організувати оборону не вда-

лось. Один німець виліз на горище і потяг за собою драби-

ну. Він залишився живим! Другий — на подвір’ї дістав ку-

лю в живіт. Впали від бандитських куль батько молодої 

Михайло Михальчук, наречений на прізвище Курдупель. 

Загинули Максим Михальчук, Анатолій Михальчук, Ольга 

Матвіїшина, Олексій Панчоха, Петро Мужичук, Борис 

Луць, Петро Остапишин, Марія Недоріз та ще кілька чоло-
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віків, прізвищ яких я не пам’ятаю. Кілька жінок було пора-

нено. Поранених чоловіків бандити добивали пострілами в 

голову. Але пораненого німця не добили! 

Моїм дядькові й тітці та ще деяким гостям вдалося 

втекти від бандитів за пагорби й 

рів. 

Закінчивши криваву бій-

ню, нападники зігнали жінок в 

окреме приміщення і шукали 

молоду. Але вона встигла скину-

ти весільне вбрання, одягла іншу 

одежину й жінки її не виказали. 

Пограбувавши гостей і садибу, 

бандити сіли за столи пиячити. 

Скільки невинних людей 

— холмщаків, підляшівців, над-

сянців, лемків — загинули не на 

війні, а в своїх домівках, садибах 

і селах від рук польських шові-

ністичних банд, тільки за те, що 

були українцями, що народились і жили на своїй прабать-

ківській землі! Вічна їм пам’ять! Недавно ми відзначали 

річницю початку насильницького вивезення українців із 

територій, які відійшли до Польщі. Але й досі наша влада 

не захищає цих людей, не визнає депортованими, не відш-

кодовує втрати залишеного майна, земельних угідь. 

Навіть не вирішує проблеми оформлення закордон-

них паспортів, пільгової поїздки на могили рідних... 

 

ХТО Ж ЗАХИСТИТЬ НАШУ ГІДНІСТЬ?!   

 

Радянська влада в Україні про нас не подбала і нами 

не дуже переймалась. Не було кому відстояти наші спокон-

вічні українські землі, захистити наші права. Навпаки, нас 

Церква Св. Миколая збудована 

на Майдані 1893 р., с. Тишівці 
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— переселенців — вважали нелояльними, називали банде-

рівцями, а в разі влаштування на працю чи навчання не до-

пускали до секретних виробництв і матеріалів. У своїй кра-

їні ми були небажаними, такими лишаємось і дотепер. 

У Польщі відбулось примирення між усіма політич-

ними силами, визнано, що всі вони боролися за Польщу.  

В однаковій повазі бійці Армії Крайової, Армії Лю-

дової, і Батальйонів хлопських та інших організацій, а нас 

як не було кому захищати, так, на превеликий жаль, нема 

кому захистити й тепер, коли польські екстремісти вимага-

ють від нас вибачення за події на Волині в 1943—1944 рр.  

Може, ще за Коліївщину і Гайдамаччину нам треба 

вибачитись?! На-

ша теперішня 

влада, судячи з 

публікацій у пресі 

та з виступів у 

Верховній Раді 

(Медведчук, Та-

бачник, комуністи 

й деякі «істори-

ки»), не знає 

справжніх подій 

на Закерзонні в другій половині 30-х років і в часи Другої 

світової війни, помиляється в оцінці тих часів і ставленні 

до нас, переселенців.  

Ми як були нічиї, так і досі є пасинками нібито рід-

ної влади... 

 

 

 

 

 
 

Шкільне фото, 1941 р. 
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ГРИГОРЧУК Любов, 

1950 р. н., смт. Цумань 

Волинської області 

нащадок 

 

ПОНЕВІРЯННЯ МОЇХ РІДНИХ 

 

За радянської влади могли пока-

рати навіть за розповіді про минуле. Тому мої батьки нічо-

го не розповідали, боячись за сім’ю. Про те, що сталося під 

час Другої світової війни, я дізналась з фільтраційних справ 

моїх батьків в Державному архіві Київської області. Мій 

батько — Григорчук Олександр Йосипович (1920 р. н.) з 

Холмщини і мати — Григорчук (Хіміч) Валентина Луківна 

(1923 р. н.) з Києва познайомились на 

роботах в Німеччині, в місті Зуль, де 

працювали на заводі. Після приходу аме-

риканських військ батько з матір’ю пої-

хали на Холмщину, але родину батька 

вже виселили. Не було тоді мого діда 

Григорчука Йосипа Йосиповича і його 

сина Миколи Йосипови-

ча та батька Олександра 

Йосиповича. 

Мої батьки поїхали до Києва, на ба-

тьківщину матері, пройшли фільтраційну 

комісію НКВС. Але, незважаючи на те, що 

жодних негативних свідчень про батьків 

не було виявлено, моїй матері відмовили у 

прописці, бо вона працювала в Німеччині. 

Тату й мамі дозволили оселитися в Боярці 

Київської області. У 1946—1947 рр. на 

Україні знову голодували люди і мої бать-

Батько Олександр, 

1945 р. 

 

Дід Йосип 
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ки, рятуючись від смерті, поїхали на Волинь, де було легше 

з продуктами. 

На той час батьки вже знали про місце перебування 

сім’ї Григорчуків у Західній Україні. Вони залишилися жи-

ти на Волині, де в них народилося четверо дітей. Нащадки 

виселеної сім’ї Григорчуків проживають на Волині, Рівне-

нщині, в Києві і Росії. 

 

 

 

 

ДУДКО Іван, 

1931 р. н., с. Теребінь 

Грубешівського повіту 

 

ВЕЛИКЕ ПОЧУТТЯ ВТРАТИ 

 

Село Черемно розташоване поряд із селами Турко-

вичі й Вакиїв. На південь від нього, за 3 км, через ліс — 

містечко Тишівці, а на захід, за 5 км — село Переспа. Усі ці 

назви історичні, відомі багатьом холмщакам, бо пов’язані з 

давнім княжим городом Червенем, від якого й досі залиши-

вся насип, який був основою фортеці. В дитинстві на її ва-

лах і всередині ми знаходили наконечники стріл, срібні 

хрестики, персні, келихи й інші предмети побуту наших 

предків. Село Черемно було невелике (приблизно 200 дво-

рів). Населення — переважно українці. Поляків було лише 

декілька сімей, тому під час масового примусового перех-

рещення польськими шовіністами православних українців 

на католиків, яке супроводжувалося биттям вікон і грабун-

ками, здійснюваними вночі, в нашому селі не було розбито 

жодного вікна. Селяни організували самооборону села. 

Якщо вночі таємно підкрадалась до села банда поляків, із-

за кущів і тополь знімався такий шалений галас, зчинений 
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оборонцями, (він супроводжувався різними звуковими ефе-

ктами), що поляки тікали, гублячи шапки, кидаючи коней, і 

більше не з’являлись. 

У селі була школа, розташована на вигоні, у центрі 

села. Навчання в ній до 1939 року здійснювалося тільки 

польською мовою. 

Після приходу німців навчали українською мовою 

вчителі з Галичини. Вони вели просвітницьку роботу серед 

українців, спрямовану на підняття їхньої національної сві-

домості й культурного рівня. Влаштовувалось святкування 

видатних дат нашої історії, яке супроводжувалось читан-

ням віршів Шевченка, Франка, Лесі Українки та інших на-

ших поетів. Сильними стимуляторами у збереженні духов-

ності українців і їх причетності до української нації були 

Церква й православна віра. Священики у своїх проповідях 

намагались будити на-ціональну свідомість українців, а в 

цей час національна причетність визначалась вірою: като-

лик — поляк, православний — українець. 

Велике значення у житті холмщаків мали церковні 

празники, які кожна церква святкувала раз на рік. Найбіль-

ший празник був у Турковичах 14 липня, на Ризи Поло-

ження. Сюди збирався православний люд з усієї Холмщи-

ни. Місцевість навколо церкви мала вигляд ярмарку: тут 

розміщались крамарі зі своїми товарами. Такі празники да-

вали можливість спілкування з близькими, знайомими і 

родичами. Люди відчували, що їх багато, що вони правос-

лавні, а отже, українці. 

У селі були талановиті люди серед молоді. Ще у 30-

ті роки вони організували український клуб, де працював 

драматичний гурток, виконувались українські пісні. 

Житель села Дудко Павло зі своєю родиною створив 

оркестр. У святкові дні біля його будинку збиралась молодь 

з усього села на музики. 
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Одного з музикантів Степана Дудка, забрали до Ні-

меччини, там він був застрелений господарем-німцем через 

непорозуміння. Другого Дудка, Володимира, забрали вночі 

поляки, вивели за село і вбили. Це був 1943 рік. 

Наше село постійно будувалося, а тому біля дворів 

лежали колоди. На цих колодах вечорами збирались хлопці 

й дівчата, до-пізна співали українські пісні, зокрема: «Ой 

на горі там женці жнуть», «Розпрягайте, хлопці, коні», 

«Їхав козак на війноньку», «Ой у лузі червона калина», 

«Стоїть гора високая» та інші. 

У 1940 році сільські хлопці та дівчата на тих колодах 

склали пісню про те, як поляки займалися розбоєм, нама-

гаючись нас вихрестити на католиків. Ось уривок з неї: 

 

 

Жили орли і ворони, 

Жили без різниці, 

Прийшла пора для поляків: 

Йшли на Зубовичі. 

 

Добре їм було ходити 

І віконця бити, 

І по хатах грабувати, 

І церкви валити. 

 

Поляк завжди лакомий 

І всього му мало: 

Стояла при горі драбина, 

Він поліз по сало, 

 

Набрав сало на рученьку 

І почав злазити, 

Тріс му щабель під ногами — 

І поляк забитий. 
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Після того, як поляки спалили Сагринь, Турковичі, 

село Черничии, Черемно весь час жило в напруженому й 

настороженому стані, а весною 1944 року, коли вже зазеле-

ніли поля, його мешканці перебрались до Гостинного. 

Під час виїзду у жительки нашого села Марії Воро-

няк корова почала тікати до Тишовецького лісу, в якому 

часто паслася. В цей час із лісу вийшло кілька озброєних 

бандитів, узяли Марію і корову, повели в ліс і вбили. Марія 

була освіченою людиною, закінчила гімназію, знала істо-

рію України і Росії, розповідала селянам про нашу культу-

ру, видатних людей, була в селі живою іскрою українства. 

За це її і вбили. 

У 1943 році вбили сільського кравця Григорія Кова-

льчука — просто так, прийшли до хати і вбили. 

У 1945 р. (після війни) почали повертатись додому 

демобілізовані з армії наші односельці, які не знали, що 

село депортоване, поляки їх вбивали.  

Тоді був убитий Іван Зуб’як, а його товаришеві вда-

лось втекти. Він і розповів про смерть Івана. Вбили також 

Володимира Солонинку, якого німці в 1942 р. забрали на 

роботу до Німеччини. 

Евакуація Чермна почалась у кінці жовтня 1944 року. 

В село приїхало кілька кагебістів, які з місцевих поляків 

створили комісію для перепису сімей, їхньої землі та май-

на. До залізниці нас супроводжували польські солдати з 

армії Рокосовського. На станції під відкритим небом чека-

ли вагонів понад три тижні. Моїй родині пощастило: нас 

переселили в м. Володимир-Волинський. 

Повернутись «додому» бажання нема, але почуття 

втрати малої батьківщини весь час зі мною. 
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ДУНАЙСЬКА Марія, 

1940 р. н., с. Зановиннє 

Холмського повіту 

 

МОЯ НЕЗАБУТНЯ БАТЬКІВЩИНА 

 

Моя єдина, незабутня мала історична батьківщина — 

с. Зановинє на Холмщині. Багато років пройшло з тих пір, 

як довелося покинути тебе. Завжди згадую про тебе з вели-

кою любов’ю і смутком. Пригадую, як перед Великоднем 

та Різдвом мої тато, мама, дядько, бабця і я їздили до Хол-

ма. Там до свят усім замовляли обнови. Мені з мамою одяг 

і взуття шили з однакового матеріалу. Це було і гарно, і 

потішно. 

А ще ніколи не забудеться річка Удаль, що кожної 

весни дуже розливалася. У ній водилося багато риби. Я бу-

ла ще маленька і батьки забороняли ходити до річки. Але 

старші діти пересаджували мене через високі штахети і ми 

всі разом бігли на річку. Та ненадовго, бо прибігала мама і 

забирала мене додому. 

За нашим садком було поле, а далі — ліс, де жили 

радянські льотчики. Уже в перші дні війни фашисти збили 

їхній літак. Вони самі були поранені. Все село знало про 

них, люди допомагали їм, як могли. Всі знали про це, але 

ніхто не виказав, де вони перебувають. Кожного дня хтось 

із селян брав із собою їжу і йшов до лісу. Поранених льот-

чиків наші люди переховували й допомагали їм. 

Потім прийшли в село партизани. Мій дід був солти-

сом і допомагав їм. По війні він відмовився від посвідчен-

ня, за яким міг би мати якісь пільги. 

Два роки ми не ночували в своїй хаті. Тато й дід та й 

усі чоловіки охороняли село, а жінки з дітьми збирались у 
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невеликі групи й ночували в надійніших місцях. Пам’ятаю: 

вечір, темно, я в мами на руках, дорослі з тривогою вдив-

ляються у бік с. Стрільці. Село горить. Стривожені й наля-

кані, біжимо на чергове місце ночівлі. 

Були випадки, коли ночували вдома. Пам’ятається, 

як під’їжджали возами якісь озброєні люди, ставили діда, 

тата й маму по кутках і тримали їх під прицілом. Я лежала 

в своєму ліжечку й також була під прицілом. У цей час ба-

бця віддавала тим людям усе, що вони вимагали: одежу, 

їжу, коней... 

Коли наблизився фронт, мої рідні все цінніше склали 

в скриню, закопали в садку й поїхали до лісу, викопали на 

його окраїні землянки і в них ховались. Німці, відступаючи, 

помітили коней і кинулися їх розпрягати. Мій дід вискочив 

із землянки й з криком, аби не забирали, побіг до них. По-

тім усі сміялися: німці з автоматами тоді були такі вже на-

лякані, що, піднявши руки вгору, повтікали. Коли поверну-

лися в село, то побачили, що все закопане в садку добро 

зникло. Потім мама казала, що в когось бачила свої вишиті 

наволочки, обруси та інше. Але про це боялась комусь роз-

казувати. 

А після того, як фронт відступив, у селі з’явився ко-

мендант, приїхали льотчики, котрі жили в лісі, і все село 

ніби ожило, було то свято. 

Пам’ятаю станцію Дорогуськ, товарні вагони... Тоді 

я перший раз побачила кіно, яке пам’ятаю й нині. Вагони 

довго стояли на станції, доверху забиті домашніми речами. 

Було багато людей, весь час плакала маленька дитина. По-

тім Дніпропетровськ, всі дивувались, який широкий Дніп-

ро. Мене носили в поліклініку — боліли вуха. Зупинились 

на Запорізькій землі, коней у нас забрали на будівництво 

Дніпрогесу. Ми жили в хаті, де було дванадцятеро дітей. 

Мене водили в садочок. Там дуже пахло буркуном і води-

лося багато ящірок. Дорослі переселенці часто перешіпту-
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валися між собою. Одного разу мене посадили на воза, за-

пряженого коровами, й повезли на Захід — «додому». Їха-

ли довго, зупинялись, варили їжу, спали на землі. Було хо-

лодно. Одного разу нас присипало снігом. Та вернутись 

додому нам не судилось... 

І вже через багато років автомашиною поїхали в на-

ше Зановинє: моя внучка, мій син і я — три покоління. 

Приязно зустріли нас люди, які нині там живуть. Багато 

розмовляли. Про льотчиків, яких переховували в той тяж-

кий час, син і внучка почули вже не від мене, а від тамтеш-

ніх жителів. 

Синові та внучці дуже сподобалось, хоч і напівпус-

тинне тепер, село Зановиннє. Вразила гарна природа. Ми-

лувались журавлями (їх у тих місцях багато). Нині там від-

крита база відпочинку, у великому озері плавають лебеді. 

Все-таки вміли наші предки вибирати місця для поселень. 

Квітни ж, моя дорога і незабутня батьківщино! 

 

 

 

 

КНЯЗЬ Михайло, 

1934 р. н., с. Біща 

Білгородського повіту 

 

ШКОДА, ЩО ТАК  

СКЛАЛАСЯ ДОЛЯ 

 

Я, Князь Михайло Михайлович, народився в с. Біща 

Білгорайського повіту Люблінського воєводства 8 липня 

1934 р. в селянській родині. Дідусь, бабуся, батько, мама й 

тітка (батькова сестра) працювали в домашньому господар-

стві. Дід і батько у власній майстерні виготовляли вози, 

колеса, сани, інший реманент, були хорошими теслями. 
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Село наше розташоване в гарному місці, розтягну-

лось воно на 5 км. Через нього протікала невеличка річка. 

Наша хата стояла край села. Українців було мало, навколо 

мешкали польські родини. Ми із братом дружили з польсь-

кими дітьми. 

Крім орної землі, у нас був наділ лісу й сінокосу. У 

діда мого було 9 гектарів землі. 

Пам’ятаю, що в с. Біща стояла гарна церква, я часто 

ходив із мамою молитись. Із приходом німців поляки за-

брали церкву й переробили на костел, але церква була із 

куполами, то так я її і пам’ятаю. 

У 1941 р. я пішов у перший клас української школи, 

де викладалась і польська мова. 

Під час німецької окупації в село з лісу (так говори-

ли) прийшли польські бандити. Вночі вони вдерлись до 

хати селянина-українця Телиці, застрелили його на очах 

дружини і двох дітей. Саме в цей вечір на вечорницях у цій 

хаті були сусіди — українці, поляки.  

Про цей випадок розповів мені мій хресний батько 

Кліоха Ілля Миколайович. Таких випадків убивства невин-

них українців було багато. Польська влада в цьому питанні 

займала нейтральну позицію. Захищали нас уже весною 

1945 р. декілька відділень червоноармійців, а взимку 

1944—1945 рр. — українські хлопці (хто не служив у армії) 

організували офіційно групу захисту від бандитів. І з на-

станням вечора робили обходи вулиць у селі, де проживали 

українці. 

Сам процес депортації в нашому селі почався десь 

восени 1944 р. Бабуня із зятем, а також мій вуйко виїхали 

набагато раніше нас, а вже в кінці квітня 1945 р. під’їхала 

машина до нашої хати, повантажили речі, корову, сіно й 

поїхали на станцію Звіринець. 

Чекали довго під відкритим небом, на вагони, туля-

чись від холоду в саморобних наметах або в копицях сіна, 
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котре брали для корів, кіз, коней, які везли в Україну. В 

одну із таких ночей на наш переселенський табір напала 

озброєна польська банда. Нас оточили, почалась страшенна 

стрілянина. Повбивали червоноармійців, серед них майора і 

старшого лейтенанта, які надані були військовою владою 

для охорони переселенців. 

Усіх людей пограбували: забрали цінні речі, корів, 

коней, а з мене і брата зняли черевики, залишили нас боси-

ми. Після цієї «облави» ми їхали в Херсонську область, 

можна сказати, напівголі. 

Через декілька днів нас пароплавом повезли до міста 

Гола Пристань Херсонської області. Поселили нас у приго-

товлену для переселенців «хату». Насправді то була не ха-

та, а колишній хлів, який сяк-так побілили. Замість підлоги 

— долівка. Холодно, сиро. В таких умовах наша мама за-

хворіла на туберкульоз. У голодні 1846—47 роки багато 

наших переселенців правдами-неправдами «на переклад-

них», із одними «чемоданчиками», попутними машинами, 

вночі (вдень завертали назад) виїжджали. Ми десь після 

жнив 1947 року приїхали в село Рудлево Демидівського 

району Рівненської області.  

Трохи раніше від нас, у сусіднє село, переїхала моя 

бабуся (мама моєї мами), дві мамині сестри і зять. 

Так ми там і залишились. Побудували будинок у 

1953 р., звідти я був призваний в армію. 

Компенсації за залишене майно ми не отримали. 

Я закінчив медучилище в м. Дубно на Рівненщині, 

працював у військовій частині на посаді фельдшера медпу-

нкту. Нині на пенсії, з дружиною доглядаємо внука. Живу в 

Києві.  

В Польщу повертатись не бажаю. Інколи згадую до-

мівку, дитячі роки. Шкода, що так склалася доля. 
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КОВАЛЬСЬКИЙ Станіслав, 

1932 р. н. с. Березно 

Холмського повіту 

 

НА СВОЇЙ РІДНІЙ ЗЕМЛІ 

 

Я народився 8 січня 1932 року в с. 

Березно Холмського повіту. Мама, Софія Ковальська 

(Стець) народилась в 1903 р., батько Симон Ковальський 

— в 1904 р. Мої батьки проживали на хуторі(колонії) Бере-

зно. Дідусь по мамі — Петро Стець, бабуся — Анна 

Стець(Патаревич). Дідусь по батькові — Андрій Ковальсь-

кий, бабуся — Марія Ковальська(Ціхоцька). 

Про історію Березно знаю від батьків. У 1915 р. всі 

мешканці села були вивезені вглиб Росії, коли відступали 

російські війська. Мій дід і мій батько зустрілися біля ки-

тайського кордону. Мама (з родини Стеців) була в Харкові 

за декілька тисяч кілометрів. Деякі мешканці залишились в 

Березно, переховуючись в лісах. Село було тоді спалене, 

вціліла тільки церква, збудована і освячена в 1914 р. 

Батько повернувся до Березно в 1919 р. Для повер-

нення додому перепон не створювали. З батьком було все 

гаразд, хоча інші хворіли на тиф. Мама мені розказувала, 

що на майдані (біля Луця) знаходяться поховання померлих 

від тифу. Пам’ятаю, як будували дерев’яну каплицю на 

цвинтарі в 1935 р. для поховальних молебнів. 

Школа була побудована в 1937 р. Навчання в ній 

проводилось польською мовою. До школи ходили перева-

жно православні діти, бо в селі проживали здебільшого 

православні, було декілька євангелістів з німецької колонії, 

євреї, декілька католиків. Усього до Другої світової війни 

було в Березно до 500 дворів. У 1938р. поляки зруйнували 

церкву, очолювали цю акцію поліція і військові. Староста 
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церкви дещо врятував із майна, але найдорожчі ікони за-

брала поліція. Хоругви, які призначені для похорону, збе-

реглися і досі в каплиці на православному цвинтарі. 

Під час війни мешканці Березно ходили до церкви в 

Плаваничі. На місці знищеного храму Джаман Владислав 

збудував маленьку капличку-пам’ятник у православному 

стилі. Джаман був католиком, а дружина його — правосла-

вною. Пам’ятник-капличку поляки зруйнували в 1947 р., 

коли нас вивозили по акції «Вісла». Під час війни в  1940—

1942 рр. я в школі вивчав українську мову, а також німець-

ку. У школі було п’ять класів із семикласним навчанням. 

Учнів було небагато, але упродовж годин в одному примі-

щенні перебувало до 40 учнів. У 1943році в школі був гос-

піталь для німецької армії. 

На землях навколо Березно колись вирощували овес, 

трохи ячменю, дуже мало пшениці(погано родила) і, зви-

чайно, картоплю. За Польщі наказували сіяти льон і коноп-

лю. У Березно жило багато змішаних родин, але конфліктів 

на релігійному ґрунті не було. Якщо батько був православ-

ний, а мама — католичка, тоді сини теж — православні, а 

дівчата — католички і навпаки. Свята відзначали разом, у 

гості ходили, в куми просили. 

До війни в Березно проживало 8 єврейських родин. 

Під час німецької окупації до українців було краще став-

лення, ніж до поляків. Німці видавали українцям кепкарту. 

Всі мешканці Березно мали цей документ — усі записува-

лись українцями. 

Під час війни молодь Березно забирали на різні ро-

боти — будівництво та інші нефахові потреби. Після виз-

волення поблизу Березно не було випадків помсти поляків 

українцям. У листопаді-грудні 1944 р. почали агітувати на 

переїзд до України, записався і мій батько. Трохи поспере-

чався з мамою, зібрались їхати, але затримались до весни. 

Росіяни вертались з Берліну, мама їм сказала, що ми збира-
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ємось їхати на Україну, кажуть, що буде добре там. Вони 

слухали, слухали маму і кажуть: «У вас пара коней, дві ко-

рови і ви збираєтесь в Україну? Ви тільки за Буг, за кордон 

переїдете у вас все заберуть». Батько передумав їхати, але 

зі списків не виписувався. Перший вивіз пройшов, другий, 

а нас не чіпали. В 1947 р. поляки взялися за нас. Батько по-

чав заперечувати, він служив у польській армії до війни, 

був мобілізований в серпні 1939 р. в артилерійські війська. 

Повернувся батько після роззброєння аж з-під Тернополя. 

Офіцер сказав батькові, що він має право залишитись, а 

дружину вивезуть. Батько сказав, що немає чого тут зали-

шатись без дружини. «А що я можу взяти на  підводу  вашу 

і свою?» — запитав батько. Один військовий поїхав і привіз 

ще три підводи. На 5 підвід завантажили трохи зерна, сви-

ней, меблі та інше. Привезли все це на станцію Березно. 

Сільськогосподарські знаряддя залишили родичу. 

На Захід нас вивозили зі станції в Холмі. При виїзді 

на Захід ми мали: пару коней, дві корови, дві телички і сви-

номатку з десятьма поросятами. Дорогою в нас нічого не 

пропало, всіх тварин довезли до місця. Потягу надали вій-

ськову охорону. Часом потяг ставав у полі, ми добували 

сіно. Доїхали до села Павли, далі були ліси і болота. Це 

зовсім на півночі, прикордонна зона. Початкова школа була 

у Вопах, за два км. до Гурова Ілавецького, де була лікарня і 

старші класи — 12 км. У Павли привезли людей з Томашо-

ва Люблінського воєводства, а також 4 родини з Березно: 

Симона Ковальського, Йосипа Босаковського, Якуба Рей-

тера, вдову Матеюк Пелагею з сином і донькою. Спочатку 

серед поселенців не було священика. Пізніше служив пра-

вославний священик. Навчання в школі було польською 

мовою. Отримали велике господарство, великий будинок. 

Нам наділили 12 га землі, родині Босаковських — 8 га. Од-

ружився я в 1957 р. з Анною родом із села Хутинець Яро-

славського повіту, вона також була вивезена по операції 
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«Вісла». Добрав я собі тоді ще 8 га землі і вийшов на само-

стійне господарювання. Маємо з дружиною двох синів: 

Владислава і Ярослава. Народились вони в Гурові Ілавець-

кому. Після 1950 р. нам запропонували повернутись в Бере-

зно. Я не хотів, бо був ще неодружений. У Березно була 

краща земля і не було таких боліт. Але тут я мав уже сіль-

ськогосподарський реманент, багато чого роздобув, мав 

землю. Колись в’їхав на міни, які залишились по війні. Ме-

ні повезло, а Босаковський з дружиною та дочкою потра-

пили на міну, то дочку і чоловіка поранило, а дружина за-

лишилась без ніг. Батько повернувся в Березно 1970 р. у 

віці 65 років. Здав своє господарство в оренду, бо я відмо-

вився там працювати за двох. До своїх 8 га я добрав ще 2 і 

продовжував господарювати. Батько в Березно купив у Ка-

терини Левінської (вивезена у Сибір) будинок, почав ремо-

нтувати. Я повернувся в Березно в 1976 р. до батьків. Буди-

нок був оформлений на мене, спорудили стодолу. Там я 

залишив нормально оброблену землю. Приватизацію не 

оформляв, бо не було перспективи продати господарство, 

хоча дуже агітувала адміністрація приватизувати. Я катего-

рично відмовився від приватизації, сказав, що моя земля в 

Березно — 4 га. Працював в Дорогу-

ску. Спочатку був підсобним робіт-

ником, працював на різних верстатах 

обробки деревини, гострив пили, 

щось ремонтував, допомагав елект-

рику. Він багато чого навчив мене, я 

більше вмів, ніж батько. Я з майст-

ром власноруч побудував стодолу. 

На Мазурах я з майстром зводив бу-

динки. Там залишилась родина 

Босаковського — три сестри і два 

брати. Але зараз там нікого немає. 

Моя теща виїхала до США в 1965 р.  

Відбудована Церква 

 в с. Березно. 
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Здається мені, що в нашій родині склалося краще: 

нас тут не пригноблювали, не гнали в колгоспи. Мій син, 

Владислав Ковальський, народився 21 червня 1958 р. в Гу-

рово Ілавецькому. У 1965 р. почав навчання в початковій 

школі у с. Вопи, після закінчення якої навчався в основній 

професійній школі в Гурово Ілавецькому. Подальшу освіту 

продовжив у трирічному технікумі в об’єднанні шкіл тех-

нічних у Холмі. Після закінчення технікуму і відбуття вій-

ськової служби, розпочав працю на підприємстві постачан-

ня устаткування для сільського господарства. В 1987р. за-

снував державну, а з березня 1990 р. — власну фірму 

«MIDEX», яка займається продажем та сервісом сільсько-

господарських машин та шин. 

У 2001 р. з нашої ініціативи в Березно розпочато бу-

дівництво православної церкви Святого Володимира. 8 ли-

пня було вмуровано камінь під її будову, а наступні 2002-

2004 рр. тривало будівництво, яким керував Владислав. 

Завдячуючи його ініціативі і допомозі моїй, родичів, упро-

довж трьох років завершено спорудження православної 

церкви в с. Березно. Одночасно він повністю профінансу-

вав організовану в місцевій школі виставку з історії с. Бере-

зно від 1920 до 1930 років. 8 серпня 

2004 р. під час урочистого посвя-

чення новозбудовного храму, яким 

керував Його Екселенція Арцибіс-

куп Авель, Владислава Ковальсько-

го було відзначено орденом Святої 

Рівноапостольної Марії-Магдалини 

ІІ ступеня, визнаним від імені Свя-

того Собору Біскупів польського 

автокефального православного Ко-

стелу, а мене і дружину Ганну — 

ІІІ ступенем. 
На Говерлі з Українсь-

ким прапором, 2009 р. 
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Владислав був також ініціатором встановлення хрес-

та 28 липня 2007 р. на честь вшанування жертв пам’ятної 

річниці акції «Вісла», а також був фундатором ікони до ка-

плиці в с. Березно для увіковічнення цієї події. У 2008 р. на 

щорічне свято Святого Володимира Владислав подарував 

ікону для увіковічнення 70-ї річниці руйнування церкви на 

Холмщині. Він є організатором зустрічей колишніх і тепе-

рішніх мешканців с. Березно при ватрі. 5 липня 2009 р. на 

зборах Українського Товариства в Любліні  Владислава 

Ковальського було обрано заступником голови Товариства. 

Зустрічаючись щороку в Березно із колишніми мешканця-

ми села, нащадками дідів-прадідів з Волині, з околиць Ко-

веля, Помор’я, Перемишлянської землі, з різних куточків 

України, Росії  і світу, моя сім’я — діти, онуки вважаємо за 

потрібне згадати той непростий період життя, ступити на 

стежки рідного краю, помолитися у рідній церкві і взяти 

участь в українському заході: українці і поляки завжди жи-

ли тут дружно. Цим святом хочемо відтворити дійсність, 

яку знищили воєнні події. 

 

 

 

 

КРАВЕЦЬ Володимир, 

1939 р. н., с. Угорка 

Ряшівського повіту 

 

ЗАЛИШИЛИСЯ ГІРКІ СПОГАДИ 

 

Скажу відверто, особливого щему в серці від зустрічі 

з рідними місцями я не відчув. Народився у селі Угорка 

Ярославського повіту 30 січня 1939 року в селі, яке розки-

нулось на пагорбах, уздовж річки, якраз посередині між 

містами Ярослав і Перемишль. 
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Населення у нашому селі було змішане — українці і 

поляки. І судячи по тому, що сільський костел був переос-

вячений на церкву, гадаю, що українців було більше. 

Жили в той час мирно, святкували і українські, і 

польські свята, тобто ходили один до другого в гості, бага-

то було змішаних шлюбів: наприклад, батькові сестри всі 

вийшли заміж за українців, а потім вся рідня була пересе-

лена в Україну,  мамині сестри одружилися з поляками і 

ополячились, тому в Польщі і зараз є ще далекі родичі. 

У Польщі жив я з родиною (батьки, сестра, брат) в 

одній хаті з поляком, причому ми займали маленьку кімна-

ту, а поляк з жінкою і дитиною — дві інші, причому одна з 

них — велика. Чому так була поділена хата і чия вона була 

— не знаю. У 80-му році, коли я там був останній раз,  

оглянув ту хату зовні і був вражений: яка вона мала, які 

малі вікна! Не збагну, як ми п’ятеро в одній кімнатці помі-

щались. 

Батьки мої  важко працювали на полі, яке погано ро-

дило, бо чорноземом там і не пахло, а взимку батько  шив 

чоботи, черевики, туфлі (мешти). 

Коли мама приїжджала до них у гості в  70-роках 

(через 30 років після переселення), пройшовши школу тяж-

кої праці на колгоспних ланах Рогатинщини (Ів.-

Франківська область), то сказала полякам: «Я би вже так 

важко не хотіла гарувати, як ви гаруєте» (тобто — працює-

те). Вказане свідчило про те, що особливих багатств там у 

нас не було і приходилось батькам важко трудитись, щоб 

не бідувати. Жили спокійно, мирно. Мати водила нас і до 

церкви, і до костела на празники (відпусти), де купувала 

нам дешеві іграшки, тістечка, леденці. 

Коли почалась війна з Польщею, батька мобілізували 

в польську армію кулеметником, але після двох тижнів по-

ляки були розбиті, батько повернувся додому возом, який 

використовували для транспортування кулемета. 
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Тільки Радянська Армія подалась на захід, почались 

напади на українців, грабунки, побиття мужчин, особливо 

хлопців, били, вбивали і грабували. Нападали на село поля-

ки з інших сіл, своїм було соромно своїх сусідів грабувати. 

Так розказували мої батьки. Оскільки село було по насе-

ленню мішаним, то бандити нападали на  хату українця, 

брали господаря, добре били, а потім водили по селу, щоб 

показував хати, в яких живуть українці. Потім по черзі на-

падали на хати вночі і все, що могли, забирали. Жінок і ді-

тей, в основному, не чіпали, а чоловіки і хлопці ночували в 

лісі, у викопаних землянках. Один раз заскочили до мель-

ника в млині, то його двох синів — юнаків замордували, а 

тіла засолили в бочках з-під муки... Батько, як правило, 

шкіру для чобіт закопував в гній, також ховав свій шевсь-

кий інструмент, бо могли все забрати.  

До виселення спокійно було у селі два рази по декі-

лька місяців, коли в ньому розквартирували якусь частину 

наступаючих радянських військ. В цей час була введена 

комендантська година, люди жили і спали спокійно. 

Пам’ятаю, що наша сім’я спала на ліжках і канапі, а солда-

ти (5 чоловік) на підлозі (на соломі) і кожен вечір сушили 

обмотки на печі (видно, була зима). В одній стодолі стояли 

офіцерські коні, а в другій був склад зброї: кулемети, про-

титанкові рушниці, станкові кулемети, рушниці, гранати, 

патрони. Я це все добре пам’ятаю, бо вартові пускали мене 

в стодолу вдень, а ввечері навіть мимо не можна було 

пройти. 

Думаю, що офіцери вже знали про наше переселен-

ня. Коли їздили на «Велику Україну», десь під Рівне, за 

фуражем, пропонували перевезти все наше майно туди, 

навіть дерево(дах) з хати і стодоли, крім стін. Але де би 

селянин рушився. Ніхто з батьків не вірив, що таке нас че-

кало попереду. 



113 

 

Як тільки військо пішло на Захід, знову почались  ще 

інтенсивніші грабунки, а ближче до літа 45-го року прий-

шов наказ українцям виселятись з села і фірами їхати до 

Ярослава, де мали бути приготовлені вагони для вивезення 

в Україну. 

Вивозили нас на своїх возах сусіди — поляки. Худо-

бу погнали табуном погоничі,  мої батьки чогось запізни-

лись і корова зосталась з нашим обозом. Пам’ятаю, що бі-

гав я коло хати з «сикавкою», набирав з потічка воду і об-

ливав все навкруги. Мати порізала всю птицю, посмажила. 

Казали, що в Україні голод, тому взяли одне ліжко, деякий 

одяг, зерно, картоплю, напекли хліба, насмажили птиці. 

Ясно, що хата залишилась полякові, який жив за стінкою. 

Коли ми збирались, то сусіди-поляки вже стояли і чекали, 

щоб усе, що залишилось, загребти. 

Був сонячний погожий день. Ми обозом з польських 

возів проминули два села і в’їхали в ліс. Попереду обозу вів 

нашу корову поляк-сусід. Через деякий час з лісу на дорогу 

вийшло чоловік 4 чи 5 з автоматами. Один зразу відібрав 

ланцюга в нашого погонича і повів корову стежкою в ліс. 

Інші відібрали в батька гроші, вдарили його автоматом по 

голові (зразу потекла кров з-за вуха по шиї), зробили декі-

лька пострілів уверх і нас відпустили. Наша родина 

(п’ятеро чоловік) залишились без головної кормилиці в до-

розі. 

Худобу нашої рідні і односельців догнали до Яро-

слава благополучно. Але обоз в лісі перестріляли, всі вози 

поперекидали, наказали візникам-полякам повертати в се-

ло, а наших односельців пороздягали до білизни, пороззу-

вали, дозволили взяти по дві буханки хліба і відпустили до 

Ярослава пішки. Потім одні другим допомагали, чим мог-

ли. 

Тут ми жили пару тижнів — спочатку — на пероні, 

потім — у вагонах, які подали для евакуації. На одній по-
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ловині вагона стояли корови, над ними нари, на яких ми 

спали, посередині буржуйка, а на другому кінці вагона — 

мішки з зерном, крупою, всілякі продукти, хліб, кукурудза, 

розібрані меблі, одяг і таке інше. Пару разів на вагони на-

падали поляки, підкидали до  дверей гранати, але в вагони 

не змогли вдертися,  жертв не було. Везли нас з Ярослава 

до Львова 2 тижні Ніби нічого страшного, але для людини з 

худобою у вагоні було дуже важко. Жінки ходили до ма-

шиністів і просили скоріше завезти нас на місце. Частина 

людей, які були мудріші, висадилась у Львові. Про це і моя 

мама просила батька, бо він був шевцем, а в той період це 

була важлива спеціальність. Але батько в душі був селяни-

ном, хотів поля, і весь ешелон висадили на станції Підви-

соке Тернопільської області. Рідня роз’їхалась по навколи-

шніх селах. Ми поселились в старій хаті с. Верхня Липиця. 

Тут батько за півроку, шиючи взуття, заробив на невеличке 

теля, з якого дочекались корови. Через півроку ми посели-

лись в селі Лопушня. В ньому я виріс, там поховані мої ба-

тьки. 

Пару слів щодо потягу до рідного краю і почуттів до 

місця народження в Польщі. Всі мамині сестри вийшли за-

між за поляків, ополячились, там у мене багато рідні. Був я 

в них 3 рази. Мама і набагато старша сестра їздили туди 

багато разів: їх туди тягнуло. Мене там радо зустрічали, 

приїжджали в гості і вони до нас;часи тепер зовсім інші. 

Село, як село, з церкви зробили костел, земля там погана, 

мої тітки тяжко трудились на ній, молодь подалась у міс-

та;хата, в якій я народився, якась маленька, вікна малі... 

Оскільки я тоді був малий, все погане забулось і особливо-

го щему у серці від зустрічі з рідними місцями  не відчув... 

Це мої спогади з п’ятирічного віку. Я не все знав, не 

все мені розповідали, не все я бачив, тому про 

об’єктивність судити важко. Пам’ятаю, як вночі заходили 

поляки зі зброєю, як ми молились, як шукали щось, питали 
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про батька. Ще їздили ми з батьком у ліс по дрова. Там він 

показував мені під крутим берегом землянку, де вони пере-

сиджували ночі... 

 

 

 

КОТОРОВИЧ Мирослава, 

1974 р. н., м. Київ 

нащадок 

 

БОГОМ ДАНИЙ ТАЛАНТ 

 

Необхідність полишати рідну зем-

лю завжди прикра та болюча. Родині Которовичів довелося 

це робити двічі. Першого разу — коли палючого червня 

1915 року царське військове командування примусово ви-

селяло майже все українське населення Холмщини. Відтак 

дід Богодара Которовича — Іван, який дияконував тоді в 

селі Гостинному, що на Грубешівщині, мусив разом із усі-

ма своїми «парохіянами» вирушити у довгу й виснажливу 

путь до далекого Туркестану. 

Удруге — у 1945, коли отець Іван з розрослою уже 

сім’єю, разом із чотирьохрічним онуком Богодаром, знову 

мусив здійматися з заново обжитої і такої омріяної землі. 

Часу на прощання завше бракує. «Востаннє» карбується в 

серці найглибшими рубцями: віддати останній поклін своїй 

церкві, востаннє прихилити голову біля своїх могил, огор-

нути згірклим пронизливим поглядом свою оселю... 

Тридцять років тому — 1915 року — вимушене ви-

гнання скінчилося щасливим поверненням. Цього ж разу 

отець Іван певно мав невтішні передчуття: надії на зворот-

ній шлях немає, але щось іще більш цінне та недоторкане 

може бути знищене! Він мав це зберегти. Так у збіжжі пе-

реселенців врятувалися святі образи гостинської церкви, 
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яка подібно до сотень українських православних храмів 

Холмщини, зникне невдовзі в нещадному вогні. 

Отак і сталося: іконостас, перед яким хрестився мале-

нький Богодар Которович, прикрасив церкву Івана Предте-

чі на Ківерцівщині, де оселилася родина Которовичів. 

Доля Богодара Которовича з самого початку була ося-

яна мандрівною зорею, під невгасимим світлом котрої й 

надалі розгортатиметься його життєвий і творчий шлях. А 

врятовані від польського полум’я ікони даруватимуть йому 

своє заступництво, посилаючи у потрібну мить на кожному 

значущому етапі життя своїх «янголів-охоронців». 

Дитинство Богдара Которовича минало у мальовни-

чому селі Жабка, що на Волині, у діда Івана та бабці Кате-

рини. Серед інших оповідок, отець Іван, певно, згадував й 

старі часи. І вчувався тоді маленькому Богодару відгомін 

«добре заспіваного», як казав дідуньо, хору гостинської 

церкви, який своїм святешним співом до глибини душі зво-

рушував вірян у закинутих на тисячі кілометрів далеких 

селах... 

А як прийшла пора іти до садочка — треба було пе-

ребиратися до Львова. Ото було! Перші щасливі спогади 

дитинства іменно з тієї днини, бо дуже якесь воно все було 

неймовірне: діти, садочковий 

обід (а там багато давали їсти), 

спання в окремих ліжечках, про-

гулянки. Тільки як зима — 

складніше ставало — Богодар не 

мав чобіт, лиш сандалєти, і ці-

лий час набирався йому туди 

сніг. Мусив раз по раз спиняти-

ся, щоб їх витрясати, тому вічно 

відставав від решти дітей. 

У повоєнному Львові були в Богодара й свої малень-

кі радості: тишком, з-поза лаштунків, затамувавши подих, 

Батьки Богодара Которовича: 

батько Антон та мама Ірина 

Которович 
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намагався вирізнити татів голос у потужному звучанні хору 

Львівського оперного театру; слухав, як він деколи награє 

вдома на скрипці. 

Із отих маленьких зернят потроху зростали любов і 

потяг до музики. А невдовзі виявився й хист до неї. Коли 

одного дня прийшла комісія перевіряти дітей на музичні 

здібності, то Богодар показав себе найкращим у садку. Тож 

одразу отримав рекомендацію до нещодавно відкритої му-

зичної школи-десятирічки. Школа безкоштовна, ще й з 

п’ятого класу мали давати щось 

на зразок стипендії... 

Чи то тому, що хотів бути 

подібним до тата, чи з якихось 

інших причин, але обралося Бо-

годарові грати на скрипці. І пе-

ршим, хто вклав йому до рук 

того інструмента, був Павло 

Миколайович Макаренко — га-

рний педагог і безмежно віддана 

музиці людина.  

Треба було докласти чималих зусиль, щоб бути серед 

усіх першим. Та наполегливості Богодарові ніколи не бра-

кувало. Бо від дитинства гарно прийнялася в його душі ма-

терина наука. Мати рано пішла з життя — Богодарові ледь 

виповнилося дванадцять років, молодшому брату Олегу — 

три... Ірина Миколаївна добре усвідомлювала брак відміря-

ного їй часу, а ще була безмірно вдячна Богові за дарова-

них дітей і тому всю себе вклала у їх виховання та навчан-

ня. Тож Богодар завжди мав у пам’яті материну настанову: 

«Якщо вже взявся до справи, то мусиш робити її краще за 

всіх!».  

Закінчення Львівської десятирічки прийшлося на 

1960 рік. Попереду відкривалися двері Львівської консер-

ваторії. Потрапив до класу професора Дмитра Миколайо-

Богодар Которовича з мамою 
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вича Лекгера, в якого й закінчував школу. Творчі амбіції 

завжди його спонукали до розвитку, а надто, що ліпший 

друг Олег Криса уже відправився на навчання до Давида 

Ойстраха. Отож, лиш тільки трапилася нагода випробувати 

свої сили — Богодар Которович рішуче нею скористався й 

вирушив до Москви на відбіркове прослуховування до кон-

курсу Джордже Енеску. Пройдеш — не пройдеш, а головне 

показатися! 

Після виступу до Богодара підійшов імпозантний чо-

ловік в окулярах, висловив своє схвалення і запропонував у 

нього навчатися. «Дякую! 

Я подумаю», — розважли-

во відповів юний скри-

паль. На той момент він і 

гадки не мав, що той чо-

ловік — професор Юрій 

Ісайович Янкелевич — 

Педагог, якому він завдя-

чуватиме своїм артистич-

ним становленням і Лю-

дина, яка постане другою, 

після батька, в ієрархії 

його моральних авторите-

тів.  

Віддаючи найвищу 

шану Вчителеві, від закін-

чення консерваторії і до 

кінця своїх днів, Которо-

вич завжди триматиме 

програмку з його портретом у своєму скрипковому футлярі. 

Отак і опинився Богодар у Москві й возз’єднався там 

знову із своїми однокласниками: Юрієм Мазуркевичем та 

Олегом Крисою. 

Богодар Которович 
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Богодар був справжнім фанатиком своєї справи й ба-

гато працював, бо, як відомо, щоб досягти справжніх висот, 

одного талану музикантові замало. Необхідно зануритися у 

глибини технології гри на інструменті, потрібне точне «на-

лаштування» ігрового апарату.  

Богодару Которовичу пощастило: серед професорів 

Московської консерваторії Янкелевич робив це чи не най-

краще. Він випустив у світ плеяду блискучих артистів, 

майже всуціль переможців найпрестижніших світових 

скрипкових конкурсів. 

Сольна кар’єра Богодара Которовича, яка успішно 

розпочалася в Москві — продовжилася у Києві. Відкрилися 

двері найкращих залів, поруч були чудові музиканти — 

Петро Полухін, Марія Чайковська, Олег і Богдан Криси, 

Олег Которович, Анатолій Венжега, Мела Тененбаум, Ва-

лентин Потапов, Федір Глущенко, Володимир Кожухар, 

Саулюс Сондецкіс. 

1971 рік приніс ще один вагомий здобуток, який бі-

льшість скрипалів вважали би за найвищий злет своєї ви-

конавської діяльності, перемогу на конкурсі імені Ніколо 

Паганіні в Генуї. Перегорталася нова сторінка в книзі жит-

тя Богодара Которовича... 

 За кожною фразою про Тата, що починається слова-

ми «створив.., заграв.., записав.., отримав.., переміг...» сто-

їть його неймовірно сильна людська воля, його потужний 

внутрішній стрижень, його величезне і невтримне бажання 

творити, відчувати і жити музикою. 

... Колись Тато назвав Моцарта — «небесний Мо-

царт». Для мене такий небесний — мій Тато... 
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КРЕЧКОВСЬКА Лідія, 

1928 р. н., с. Теребінь 

Грубешівського повіту 

 

ГЛИБОКА РАНА, ЩО КРОВОТО-

ЧИТЬ 

 

Холм, Холмщина, холмщаки... Для переважної біль-

шості людей ці слова не мають ніякого значення. Проте для 

нас, холмщаків, котрі там народились, росли, вчились, хо-

дили босоніж по рідній землі, по вранішній росі, сплітали 

вінки з латаття, волошок, маків, ромашок — ці слова — 

глибока рана, що кровоточить і, мабуть, кровитиме до тих 

пір, доки житимемо. Бо вирвані ми були живцем з рідних 

осель і розкидані по всьому тоді Союзу. 

В одному із сіл Холмщини, в Теребіні, народилась і 

я. Село це Грубешівського повіту Люблінського воєводст-

ва, гміна Вербковичі. Народилась я 1928 року в родині хлі-

боробів Шидловського Івана Іосафатовича й Шидловської 

Ольги Павлівни. 

Моя мама була з родини Павла і Варвари Волянсь-

ких. Була у мене старша сестра Марія, 1926 р. н.; молодший 

брат Іван, 1933 р. народження. Батьки займались землероб-

ством, важко працювали і все старалися прикупити більше 

землі. Дідусь Павло ще й стельмахував. Батьків тата мого 

ми, онуки, не знали тому, що вони померли, коли тато ще 

не був одружений. Батьки були грамотні, де вони вчили 

польську мову — не знаю, а по-російськи читати їх учили у 

Воронезькій губернії, куди вони були евакуйовані під час 

Першої світової війни 1914 року. 

Село було досить великим, у центрі стояла двопове-

рхова школа, як мені здається, цегляна, а ось церква була 

дерев’яна, навколо церкви росли високі дерева. Пам’ятаю, 
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що на Великдень на деревах розвішували саморобні різно-

кольорові ліхтарі зі свічками всередині. Це було неймовір-

но гарно. 

Була у центрі села й велика кузня, де працювали чо-

ловіки сім’ї Коришків. 

Частина села, у напрямку Сагриня, називалась Бере-

зини, мабуть, тому, що в цій стороні був ліс. Друга частина, 

у напрямку до Грубешева, звалась Помаранці чи Помиран-

ці, вже точно не пам’ятаю, але думаю, що це пов’язано бу-

ло з тим, що в цій частині був цвинтар. Ще одну частину 

села називали Зади, а чому — також не знаю. 

У 1935 році я пішла до школи. Моєю першою вчите-

лькою була Анна Садовська. Керівником школи був п. 

Францішек Ліпко, а п. Марія Ліпко теж вчителювала. У 

моєму класі було 2-3 дітей з польських сімей, останні — 

українці, але нам було суворо заборонено розмовляти укра-

їнською мовою. Пам’ятаю, як одного разу вчителька перед 

уроком малювання дала мені кольорові олівці й папір роз-

дати дітям, після уроку я повинна була все зібрати, полічи-

ти й повернути. Ось я 

почала пошепки раху-

вати по-українськи, а 

вона, напевне, почула 

й почала мене сварити 

та лінійкою по долоні 

вдарила. Це я за-

пам’ятала на все жит-

тя. Вчителька постій-

но кричала і приму-

шувала розмовляти 

лише польською мо-

вою. Але в цілому я 

не можу сказати, що 

На балконі школи 1-й ряд, зліва направо:  

1 - Оля Лукащук, 2 - Ліда Шидловська, 4 - 

Марія Салюк, 5 - Надя Годлевська, 6 - Женя 

Метюк, 2-й ряд, 3-й зліва - вчитель пан Мару-

щак, с. Теребінь 
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було до нас, дітей українців, якесь виражено вороже став-

лення. 

У нас були дві хати — одна стара, неподалік від 

школи. Справа в тому, що десь у 1937—1938 роках майже 

кожну ніч спалахували у селі пожежі. Здебільшого підпа-

лювали досить заможних селян. Така доля спіткала і моїх 

батьків: старе обійстя згоріло, правда, на самій хаті згорів 

лише дах, стіни залишились. 

Відремонтувавши стару хату, тато на одержані гроші 

від страховки, почав будувати нову, трохи далі від центру 

села. Там був побудований досить великий хлів, бо худоби 

різної у батька було чимало, збудував стодолу і почав буді-

вництво хати, але завершити його так і не довелося — по-

чалась війна, потім окупація. 

Зі свят найбільше пам’ятаю відзначення Різдва, Пас-

ки, Трійці. Престольне свято в нашому селі було на день 

Іллі. 

Нам, дітям, дуже подоба-

лось, що на Різдво домівку в хаті 

встеляли соломою, під скатерти-

ну на стіл клали сіно, посередині 

ставили кутю. Мама пекла смач-

ні пироги, «завиванці», 

обов’язково з маком, повидлом. 

Варився холодець, готувалась 

домашня ковбаса, кров’янка, 

запікалась шинка, бігус із капус-

ти, усього я вже й не згадаю. Із 

першою зіркою тато вітав усіх зі 

святом, і ми вечеряли. Горілка у 

сім’ї була, як кажуть, для го-

диться, тато з дідусем випивали 

по чарці, мама зовсім не пила, 

крім своєї настойки з вишні чи сливи. Для дітей було вели-

Церква, с. Теребінь, довоєнна 

світлина 
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кою подією, коли ми їздили на Престольне свято в 

с. Турковичі. Туди з’їжджалась тьма народу, панував гамір, 

сміх, пісні, якісь атракціони. Нам купували цукерки, буб-

лики. І було дуже весело. 

Неподалік від 

нас жило дві польські 

сім’ї. Я не можу ска-

зати, що ми з ними 

дружили, але й не во-

рогували. Справа ще й 

у тому, що ми, діти, 

були завжди чимось 

зайняті: то потрібно 

намити картоплі, яку 

варили для тварин, 

влітку ходили по бур’ян, допомагали у прополюванні льо-

ну, проса, вибиранні конопель, в підсіканні будяків у пше-

ниці чи ячмені, то у вибілюванні полотна й т. ін. Поляк 

Дец, сусід, іноді заходив до нас, його завжди дратували 

портрети Шевченка і Франка, що висіли на стіні. А одного 

разу, пам’ятаю, він запитав мого молодшого брата Івана, 

коли він піде до школи. А малий йому відповів, коли він 

піде до школи, то вже буде вчитись по-нашому. Така відпо-

відь усіх збентежила, але саме так і трапилось. 

Добре пам’ятаю 1 вересня 1939 року, початок Другої 

світової війни. Все відбувалось у якомусь шаленому темпі: 

військові, цивільні, хто на чому — всі їхали на Волинь, ті-

кали від німців. А тут кордон переходить Червона Армія, і 

вся та маса народу повертає назад. Дві доби, а може й бі-

льше, у селі панувала мертва тиша, було повне безвладдя, 

скрізь валялась зброя, на лузі стояв залишений літак. Після 

затишшя у село ввійшла Червона Армія і затрималась тиж-

нів зо два. Пам’ятаю, що батьки приймали дома офіцерів, 

годували їх, ось вони й розповіли, що покидають село, за-

Сільські збори, с. Теребінь, 1930 р. 



124 

 

прошували їхати з ними, пояснюючи, що роботи в Союзі 

вистачить для всіх. Загорівся цією ідеєю і мій тато, мама 

була проти. Все вирішилось дуже просто: один із офіцерів 

поговорив з татом наодинці, пояснив, що у них голодно, що 

нема чого тікати від свого добра. 

На зміну Червоній Армії в село увійшли німці. Ця 

армія справила зовсім інше враження. Всі вони були начи-

щені, нагодовані, безтурботні й веселі, все грали на гармо-

шках, дуже любили коней, годували їх цукром і шокола-

дом. Було обрано в селі солтиса (голову), почались постійні 

збори яєць, масла, курей і т. ін. Вся худоба, свині були окі-

льцьовані, щоб селяни не використовували їх для себе. Але 

люди навчились знімати кільце з вуха великої свині та чіп-

ляти на порося. Часто вночі робили облави на молодь, ви-

возили до Німеччини, але завжди хтось повідомляв про цей 

намір, і молодь, підлітки ховались у сховищах, лісах. Вночі 

у нас в хаті спав лише дідусь. А батьки й ми, діти, спали на 

горищі хліва. В тій його частині, де зберігали зерно, під 

підлогою був викопаний схрон, по якому ми могли, при 

потребі, вийти аж на луг, а там уже втікати в поля. 

Коли почалась боротьба між поляками та УПА, я на-

вчалась у Грубешеві в учительській семінарії. Пам’ятаю 

той вечір, коли ми відзначали пам’ять Т. Г. Шевченка, був 

чудовий концерт. Але, вийшовши після концерту на вули-

цю, ми побачили, що все місто запруджене людьми, піши-

ми й на возах, а небо наче горіло — це так у небі відбива-

лись заграви від палаючих сіл. 

Моє село не згоріло, а сусіднє, Сагринь, згоріло 

вщент. В Сагрині жила моя рідна тітка Собчук Ганна. Вона 

з сином Дмитром чудом залишились живими, а дядько Во-

лодя загинув.Трохи згодом, десь, можливо, у травні чи чер-

вні, тато, тітка Ганна і я поїхали до Сагриня, щоб викопати 

сундук із деяким домашнім добром. Село Сагринь розки-

нулося в низині. Коли ми виїхали за межі Теребіня, зу-
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пинили коней, стали немов укопані, вражені побаченим. 

Уявіть собі мертву тишу, лише десь у вишині чути жайво-

ронків, внизу — згарища, обгорілі комини, руїна, а навкру-

ги — сільські ниви, помережані вузькими межами. Страш-

не було видовище! Одне поле голубе-голубе від волошок, 

інше - жовте від ріпаку, а там, далі, біле від ромашок, чер-

воне від польового маку! На тлі згарищ неймовірна краса 

природи! Ми довго стояли заворожені, не було сили їхати 

далі, я вже не пам’ятаю, як ми шукали ту скриню, як повер-

тались назад... І весь час мовчали. Ця картина, сфотографо-

вана очима, у моїй пам’яті й досі. 

В протистоянні між поляками й українцями німецька 

влада зберігала нейтралітет. 

Евакуація почалася у 1944 р. В село приїхала комісія 

для проведення перепису. Оголосили перелік областей 

УРСР, куди можна їхати. Мої батьки вирішили їхати в 

Полтавську область. Тато пояснював це тим, що на Полта-

вщині найродючіші землі, мабуть, ще жевріла у нього надія 

працювати на своїй землі. Перед від’їздом порізали всіх 

свиней, наробили ковбас, позаливали все приготовлене 

смальцем. Із собою можна було брати муку, крупи, рема-

нент, коней, віз, сани, тюковане сіно. У нас були два товар-

ні вагони. Разом із нами їхали тітка Ганя з сином і дідусем і 

сім’я дядька Годлевського Степана. Ми приїхали в Полтаву 

взимку, з облвиконкому нас направили в село Крутий Берег 

Полтавського району. Але вся біда в тому, що там не було 

де жити. Місцеве населення було вкрай здивоване: що за 

люди, звідки, чого прибули? Але згодом старші поговорили 

із селянами, знайшлись сім’ї, які приютили нас. Час був 

важкий, місцеве населення голодувало, невизначеність із 

житлом — все це дуже пригнічувало батьків, мама постій-

но плакала. 

У травні в Полтаві зустріли День Перемоги. А тоді 

вирішили їхати у Волинську область. Повертались уже 
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«своїм ходом», були в нас коні, віз і навіть свій пес. Узяли 

лише все необхідне, все інше роздали. 

У західних областях колгоспів ще не було, займались 

батьки землеробством, 

а згодом пішли в кол-

госп. 

Ми, діти, кожен 

вибрав свій шлях: сес-

тра закінчила Львівсь-

кий торгово-

економічний технікум, 

я — Луцький педаго-

гічний інститут, а брат 

— Львівський політех-

нічний інститут. 

Повертатись у рідні місця я не хочу, гадаю, що нас 

там ніхто не чекає й нікому ми там не потрібні. Залишилось 

не стільки почуття втрати, як почуття туги — оті дитячі 

спогади про поле, луг, сад... 

 

 

 

 

КУТАС Роман, 

1933 р. н., с. Зубовичі 

Томашівського повіту 

 

 

ПОЧУТТЯ ВТРАТИ ТА ОБРАЗИ 

 

Я, Кутас Роман Іванович, народився 17 травня 1933 

року в селі Зубовичі Томашівського повіту Люблінського 

воєводства. 

Хресний хід, престольне свято на Іллі, с. 

Теребінь 
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Батьки — селяни, уродженці с. Зубовичі. Дідів я не 

пам’ятаю. Вони теж були селянами і в своїх думках і ділах 

завжди були з землею. Я повинен сказати, що їм це вдава-

лося: з часом у масштабах нашого села вони стали досить 

заможними людьми. Батько закінчив 4 класи приходської 

школи ще при царизмі. Мати в школу ходила всього два 

роки. Батько, незважаючи на нескінченну роботу по госпо-

дарству, любив читати й багато читав, особливо російську 

класичну літературу: Толстого, Гоголя, Достоєвського. 

Любив і часто декламував вірші Лєрмонтова. В домі були 

твори Шевченка. Батько виписував газету, сільськогоспо-

дарський журнал, цікавився новинками сільськогосподар-

ської техніки. Ще до війни селяни купили (в складчину) 

парову машину для молотарки. Батько спонукав людей 

провести в село електрику. Але для цього були потрібні 

досить великі кошти, а їх не було. 

Село Зубовичі розташоване в горбистій місцевості, 

на схилі невисокого, але значного за довжиною кряжу, 

вздовж якого із заходу на схід текла невеличка річка (назву 

річки я не пам’ятаю), облямована луками. Крім орної землі, 

луків, сільська громада володіла лісом. У селі Зубовичі бу-

ло дві вулиці. Вони простягалися вздовж шляху, який 

з’єднував м. Тишівці з м. Замістям, декілька коротких по-

перечних вулиць і так звана колонія. Населення села в бі-

льшості — українці. Поляки заселяли колонію. А в Зубови-

чах мешкало лише декілька польських і єврейських сімей. 

Польської мови не було чути, я в 7 років її не знав і не ро-

зумів. Так я покинув землю предків, не оволодівши польсь-

кою мовою. Особливо видатних людей у селі, напевно, не 

було, але були свої ватажки, артисти, співаки, діячі коопе-

рації. Більшість громади була малограмотна або зовсім не-

грамотна, були односельці, котрі ще при царизмі закінчу-

вали гімназії. 



128 

 

У селі стояла стара православна церква. Здається, в 

1938 р. польська влада її закрила. Церква підтримувала 

православний дух і спротив народу до насаджування като-

лицизму. Щодо підняття національної свідомості й культу-

ри, то, на мій погляд, церква стояла осторонь. Але своїм 

спротивом католицизму все ж об’єднувала людей, вселяла 

віру, в цьому була її важлива роль. Сільські активісти з це-

рквою не дуже дружили. Культурне і духовне життя не 

вмирало. В селі не було української школи, а тому й інтелі-

генції — не було. 

Я пішов до школи 1 вересня 1939 року, в день почат-

ку війни. В школі я був усього два дні, але встиг одержати 

«по лапі» від ксьондза. 

З приходом німців у селі відкрилась українська шко-

ла. Вона займала дві кімнати в приватному будинку. Вчи-

телями працювало молоде подружжя, яке приїхало з Гали-

чини. Але восени 1942 року їх польська банда порубала 

сокирою. 

Батьківське обійстя постає в моїй уяві досить чітко: 

простора хата, яку мої батьки побудували в кінці 20-х — на 

початку 30-х років. Хата дерев’яна, покрита бляхою. У ній 

— чотири кімнати, кухня, комора. Підлога дощата. На под-

вір’ї, зліва від хати, стояла літня кухня, вірніше стара хата, 

складена з цементних блоків (так званих «пустаків»). Бать-

ки побудували її після одруження. Справа — хлів із трьома 

відділеннями: для корів, свиней і коней. Ансамбль завер-

шувала стодола, що стояла навпроти хати. Навколо будівлі 

був сад із вуликами бджіл. За стодолою, вже за моєї 

пам’яті, батьки посадили молодий сад. Свої 9 гектарів ор-

ної землі вони обробляли самі. Надлишки зерна і картоплі 

продавали. В сім’ї був заведений твердий розпорядок. 

У селі був хор, драматичний гурток. У моїй уяві й 

зараз постають образи з вистав «Дай серцю волю, заведе в 

неволю», «Мартин Боруля». Це були найбільш вражаючі 
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вистави в моєму житті. З національних свят пам’ятаю вша-

нування дня  народження Шевченка. Читали вірші, висту-

пав хор. 

До початку війни з СРСР німецька окупація була 

майже непомітною: провокацій зі сторони поляків не було. 

Але з початком війни ситуація змінилася. Зросли побори. 

Запровадили облік худоби й свиней. Забирали селян на 

всякі примусові роботи. Активізувалися польські банди. До 

1942 року всіх мешканців Зубович переселили в село Мір-

че, виселивши з нього польське населення. В наше село 

поселили румунських німців. А восени 1943 року польські 

банди спалили Мірче. Від рук бандитів загинуло декілька 

десятків людей. Точну цифру жертв цієї трагедії я назвати 

не можу, але скажу, що восени того ж таки 1943 року від 

польських банд загинула моя двоюрідна сестра. Мій дядь-

ко, Грицуня Василь, їхав з двома доньками в с. Варишин, у 

якому вони зупинилися після пожежі, їх обстріляли банди-

ти. Куля попала в десятирічну Груню. Вже після приходу 

Радянської Армії і нашого повернення в рідне село закату-

вали батькового двоюрідного брата — Грицика Павла. Слід 

сказати, що переслідування українського населення поля-

ками почалося ще в 1938 році. Польські бандити (кракуси) 

нападали на села, били вікна, грабували майно, нищили 

статки, били людей. 

Як хто міг, так рятувався. Під час пожежі в с. Мірче 

ми з мамою врятувалися в корчах під місточком. Ми лежа-

ли в болоті, бандити пройшли мимо нас. 

Депортація відбувалась у січні 1945 року. Ще перед 

Новим ро-ком комісія зробила опис майна. В день депорта-

ції ми виїхали до Замістя. Там нас посадили в товарні ваго-

ни, завезли в с. Широке Запорізької області. Поселили дві 

сім’ї в одній хаті, що складалася з кімнати та кухні. 

Влада нас не переслідувала, але й допомоги ніякої не 

надавала. Збирали кізяк, щоб хоч трохи обігріти хату. Міс-
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цеве населення ставилося до нас дещо насторожено, мож-

ливо, з деякою заздрістю: ми, бідні вигнанці, були багат-

шими, краще одягненими, більш працелюбними, ніж міс-

цеві люди. Влітку вже домоглися певних успіхів, працюю-

чи в полі, в саду чи на фермі. 

Батьки через півтора року переїхали на Волинь. Жи-

ли в м. Луцьку. Батько розпрощався із селянським минулим 

і поповнив ряди пролетаріату: був на різних роботах, а зго-

дом став будівельником. Роботи вистачало: Луцьк у 50-ті 

роки інтенсивно розбудовувався. Мати була вдома, підроб-

ляла шиттям. 

За залишене майно компенсації не отримали. 

У нашій родині було двоє дітей: старша сестра і я. 

Сестра проживає в м. Луцьку. Працювала експедитором, а 

зараз на пенсії. Я закінчив Львівський політехнічний інсти-

тут, потім аспірантуру в Києві, захистив кандидатську, а 

згодом і докторську дисертації. З 1961 р. живу і працюю в 

м. Києві. В душі залишилось почуття образи і втрати. 

 

 

 

 

КУХАРЧУК Ніна, 

1926 р. н., с. Василів 

Томашівського повіту 

 

СПОГАДИ ПРО ПЕРШУ ДОМІВКУ 

 

Пишу ці спогади на схилі свого життя. Мова ж піде 

про події, що відбувалися у кінця 30-х років минулого сто-

ліття. Тоді мені виповнилося дванадцять років. Вік достат-

ній, аби запам’ятати і по можливості правильно висвітлити 

головне. 
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Холмська гімназія. Кухарчук (Хрущова) Ніна 

Петрівна, верхній ряд (друга справа), довоєн-

на світлина. 

 

Народилась я 3 грудня 1926 р. в селі Василів Потур-

жинської гміни Грубешівського повіту Люблінського воє-

водства. Наша родина складалася з діда Кухарчука Петра 

Васильовича, баби Кухарчук Катерини Григорівни (уро-

дженої Боднарчук), їхніх дітей — Кухарчук Ніни Петрівни 

і Кухарчука Івана Петровича, невістки Кухарчук Ольги Ва-

силівни (уродженої Вальчук), а також онуків — Василя і 

мене. Мама Ольга Василівна була родом із сусіднього села 

Новосілок. Там жили її мати, Вальчук Анастасія Дмитрів-

на, брат Михайло і сестра Євгенія. 

Ніна Петрівна, після першої депортації у 1915 році 

залишилась у Радянському Союзі, де в 1924 р. вийшла за-

між за Хрущова Микиту Сергійовича. Існуючі тоді складні 

відносини між Польщею та Радянським Союзом зробили 

неможливим будь-який контакт її з родиною. Правда, у нас 

збереглася фотографія, на якій можна побачити Ніну Пет-

рівну, Микиту Сергійовича та його дітей від померлої пер-

шої дружини — Юлію і Леоніда. 

Село наше за кількістю будівель і населення відно-

силося до середніх. Воно знаходилося осторонь від центра-

льної магістралі. Від найближчих сіл Потуржина і Новосі-

лок його відділяла 

невеличка річка. За 

потойбічним лугом 

простягався ліс. Все 

це робило місцевість 

досить мальовничою. 

З інших боків село 

оточували поля, а 

саме воно потопало в 

садах. Серединою 

села протікав струмок, 

на ньому були греблі, 

вони наповнювали два 
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ставки, в яких водилась риба. На незначній відстані від се-

ла, мовби його продовження, знаходилась польська коло-

нія. Вона не впливала на наше життя. 

Окрасою села вважалася школа, а також церква, яку 

спалили, можливо, ті, хто боровся із впливом релігії на на-

селення. Школа була одноповерховою, але на високому 

фундаменті, стіни зовні дерев’яні й пофарбовані, дах — 

бляшаний. Навчання дітей проводилося в двох класних кі-

мнатах, другу половину приміщення займав директор. Учи-

тель наймав кімнату в селян. У наших умовах, де були від-

сутні найнеобхідніші джерела інформації, школа займала 

особливе місце. Тут діти здобували грамоту, знайомилися з 

історичними подіями і видатними особистостями. Про все 

розповідали вчителі, оскільки підручників не було. Учні 

навчалися у кожному класі по два роки. Семирічка була в 

Потуржині. Я встигла провчитися в школі три роки. Інколи 

для учнів організовувалися поїздки до міст. Так я побувала 

в Замості, а брат Василь, під час навчання в Потуржині, за 

відмінні успіхи, був нагороджений безкоштовною поїздкою 

до порту Гдиня. Звідти він привіз морську воду, камінці й 

море вражень, про які ще довго розповідав. 

Офіційних державних установ у селі не було. Адмі-

ністративна одиниця — гміна, як і поліцейська дільниця 

(постерунок), знаходилася в Потуржині. Одноосібним 

представником влади на селі був староста. Той, якого я 

пам’ятаю, самовіддано прислуговував поліцаям, видавав їм 

політично ненадійних, навіть родичів. Не мало населення й 

необхідної медичної допомоги. Тільки в Потуржині був 

медпрацівник, до якого мене одного разу й возили. В дер-

жавному магазині села можна було придбати порошок від 

головного болю, однак за вказівкою влади магазин було 

закрито — не сподобалась організація торгівлі, яка нібито 

сприяла матеріальній зацікавленості покупців (щось подіб-

не на одержання процентів від закупленої продукції). Нега-



133 

 

тивних наслідків від закриття магазину вдалося уникнути 

завдяки проживанню в селі двох єврейських сімей, які тор-

гували найнеобхіднішим і за рахунок цього жили. 

Мешканці села займалися сільськогосподарським 

виробництвом в основному на своїх землях. Але були й 

такі, які землю орендували, або наймалися на роботу, пере-

важно до поміщика. Дехто шукав кращого життя в інших 

місцях або за кордоном. 

Наша родина мала свою землю і належне підсобне 

господарство. Новий будинок побудували вже при мені, 

хоч я пам’ятаю і старий, однокімнатний. У новому домі 

було вже три кімнати, правда, в одній із них зберігали зер-

но. Там підлога була дерев’яною, а в інших — глиняною. 

Біля дому росли молоді фруктові дерева та квіти. На про-

тилежному боці розташувалося приміщення для зберігання 

снопів зернових, сіна, тік для обмолоту та для інших пот-

реб. Приміщення поруч було відведено для коней, корів, 

свиней, гусей та курей. 

Кількість землі, якою володіла родина, була визна-

чена в судовому порядку. Мій дід у сім’ї був найстаршим, 

йому й була присуджена вся земля, за яку він сплатив гро-

ші. Велику ділянку землі займав сад. У ньому росли ягідні 

й фруктові дерева. За садом доглядав батько. Він також 

займався бджільництвом, забезпечував сім’ю невеликою 

кількістю меду. Діти до роботи на землі залучалися дуже 

рано. Я не була винятком. Мені навіть довірили жати сер-

пом зернові. За кожний сніп дід платив мені по грошу (у 

вигляді матеріальної зацікавленості). Частину цих грошей я 

привезла до Києва. Ще в дошкільному віці мене зо-

бов’язали пасти гусей. Цей обов’язок виконувала і школяр-

кою. Вставала до схід сонця, випасала гусей, а потім пос-

пішала до школи. Так робили майже всі діти. 

Різноманітність у наше життя вносили свята, в осно-

вному релігійні. Серед них особливе місце займали ті, що 
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відзначалися в окремих селах один раз на рік. Бажаючих 

приїхати і взяти участь у святкуванні було багато. Для на-

шого села святковим днем була Трійця. В цей день у церкві 

відбувалося Богослужіння. Навколо торгували солодоща-

ми, іграшками та іншим товаром. Молодь кружляла на ка-

руселі. Потім гості розходилися до родичів та знайомих для 

продовження святкування. 

На деякий час свята відволікали жителів від повсяк-

денних проблем. Здавалося, за тривалий час можна було б і 

змиритися з національним гнобленням, однак цього не від-

булося. З кожним роком воно посилювалося, особливо пе-

ред нападом німців на Польщу, в 1939 р. Влада забороняла 

українську мову — нею не можна було розмовляти в школі, 

в інших офіційних закладах, а тим більше вивчати. Про це 

переконливо свідчить наступний приклад. Нас, дітей, пері-

одично збирали і знайомили з українською грамотою. Вчи-

телями були молоді односельчани. Під час одного з таких 

занять нас застав староста. Він зібрав наші зошити й відніс 

їх до Потуржина. Туди нас поліцаї викликали на допит, а 

людину, яка навчала нас, кинули до в’язниці. 

Як правило, перед початком навчального року укра-

їнських дітей водили до православної церкви, а польських 

до костьолу. В школу на уроки Закону Божого також при-

ходили православний та католицький священики. Потім 

українських дітей перед початком навчального року при-

мушували відвідувати тільки костьол, а на уроки Закону 

Божого приходив тільки ксьондз. Доходило навіть до того, 

що до наших прізвищ добавляли «увна», прагнучи тим са-

мим наблизити їх до польських. Так я стала Кухарчукув-

ною. Населення агітували змінювати українську національ-

ність на польську, але на це погодилась тільки одна сім’я. У 

роки перед війною поляки руйнували православні церкви, 

нападали на українські села. Українці ж організували заго-
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ни самооборони. Дітей на ніч ховали в ямах, викопаних у 

садах. 

Зрозуміло, що в таких умовах ще більше активізува-

лося і політичне життя. До нього прагнули залучити, по 

можливості, багатьох. Цю роботу очолювали комуністи і 

комсомольці. Нас, дітей, таємно збирали групами, розпові-

дали про події, що відбувалися в світі, про життя в Радян-

ському Союзі, вчили, як поводитися в тих чи інших обста-

винах. Багато молодих борців на роки були кинуті до поль-

ських в’язниць. 

Наступив вересень 1939 р., а з ним і визволення від 

польського поневолення. Не було меж радісним хвилюван-

ням, коли Червона Армія вступила в наше село. Воїнів за-

хоплено зустрічали квітами, пригощали, хто чим міг. Перед 

школою відбувся мітинг, у якому взяли участь як представ-

ники села, так і Червоної Армії. Це був незабутній момент 

у нашому житті. 

Вересень став переломним і в житті нашої родини. 

Ми мали можливість назавжди залишити рідні місця, які в 

майбутньому були перетворені на згарища. Але це буде 

потім. А поки ми переживали хвилюючу зустріч із Ніною 

Петрівною Хрущовою (Кухарчук). Цей день я ніколи не 

забуду. Ми з мамою копали в полі картоплю. До нас прий-

шов сусід Павло Островський, розповів, що недалеко від 

села зустрів дві машини — легкову і вантажну. Пасажири 

попросили його показати наш дім. Як потім часто згадувала 

баба, в той час вона сиділа з сусідкою і розповідала сон, у 

якому вона бачила дочку. І саме в цей момент на подвір’я 

в’їхали дві машини. Я цієї зустрічі не бачила, і мені важко 

уявити, як вона відбувалася після довгих років розлуки. 

Прийшли з поля й ми з мамою. Відбулося знайомство. 

Ніна Петрівна й ті, хто її супроводжували, були у 

військовій формі. Перед домом на зламаних молодих дере-

вах стояв танк. Я дізналась, що моя родина погодилась пе-
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реїхати до Києва. Наперед скажу, що це врятувало нам 

життя. Вороже настроєні до СРСР люди не пробачили б 

нам такого родинного зв’язку. 

На другий день ми вже були готові до від’їзду. Знову 

сходились люди. На цей раз їх було багато. Ми попроща-

лись із рідними мами з Новосілок. На господарстві зали-

шились дідова племінниця, яка до цього часу працювала на 

чужих людей. Останній погляд на рідні місця і знайомі об-

личчя. 

Ми їхали до Львова. Дорогою я бачила сліди війни, 

що прокотилась по Польщі: зруйновані будинки, глибокі 

ями від розривів бомб. Такого я не бачила вдома, оскільки 

наше село було далеко від безпосередніх боїв, ми тільки 

чули сильне гудіння, але розривів та руйнувань не було, а 

побачити німців можна було лише на центральній дорозі. 

До Львова приїхали в другій половині дня. Ліфтом 

піднялися на потрібний поверх і зайшли в квартиру. Вона 

була великою й добре обставленою. Здавалося, що госпо-

дарі тільки-но її залишили. Ранком мене розбудив бій на 

міській башті. Все це створювало враження казковості. В 

той же день ми повинні були зустрітися з Микитою Сергі-

йовичем Хрущовим. Він приїхав до Львова, щоб узяти уч-

асть у роботі Народних зборів. І ось він стоїть перед нами, 

вітаючись з кожним за руку. Мені підказували поцілувати 

йому руку. Він же на це сказав, що такого робити не потрі-

бно. 

До Києва приїхали поїздом. Там нас чекало нове не-

відоме життя. Я тільки з часом зрозуміла, який вантаж і 

відповідальність взяла на себе Ніна Петрівна в зв’язку з 

нашим приїздом, адже ми довго жили в їхньому домі, поки 

не отримали свою квартиру. Я і Василь залишились у них 

жити. Потім, разом із родиною Хрущова, була евакуація до 

Куйбишева. Звідти брат, досягши необхідного віку, вступив 

до артилерійського училища, отримав звання молодшого 
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лейтенанта артилерії. Потім він попав на фронт, а 10 квітня 

1945 р. під час бою в Австрії, у дев’ятнадцятирічному віці, 

був розстріляний. Це бачив і після війни розповів мені уча-

сник цього бою. А я ще протягом багатьох років жила в 

родині Ніни Петрівни, а потім підтримувала з ними постій-

ні теплі відносини. Відчуття вдячності до неї не покидало 

мене протягом усього життя.  

 

 

 

МАТЯШ (Патрай) Анатолія, 

1939 р. н., с. Переселовичі 

Холмського повіту 

 

ОСТАННІЙ ЕШЕЛОН 

 

Я, Матяш Анатолія Федорівна, народилася 7 червня 

1939 р. в селі Переселовичі, Грубешівського повіту Люблі-

нського воєводства, тобто на час депортації, а почалася во-

на з 15 лютого 1945 року, мені виповнилося 5 років сім мі-

сяців. (Моє дівоче прізвище — Патрай). 

Моя мама (дівоче прізвище Бадзян) Софія Василівна, 

разом зі своєю родиною в дитинстві пережила першу депо-

ртацію 1915 року в Росії. Гнали їх тоді аж до Сибіру в місто 

Курган. Родина мамина була великою — семеро сестер і 

двоє братів. Єдиним позитивом цього переселення для ма-

ми було те, що там вона закінчила чотири класи церковно-

приходської школи, яка дала їй гарну освіту. Вона знала 

закон Божий, грамотно писала російською, допомагала нам 

з математикою до четвертого класу і читала нам багато по-

езій Пушкіна, Некрасова, Тютчева... 

Татова родина якимось чином уникнула першої де-

портації, можливо, тому що вона жила в місті. 
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У тата ще в дитинстві померла мама, згодом її батько 

одружився вдруге. В новій сім’ї народжувалися діти, бать-

кові треба було утримувати і годувати сім’ю. 

Мій дід Іван був гарним майстром, мав свою будіве-

льну бригаду, яка зводила багатоповерхові будинки в м. 

Грубешеві, будувала панські маєтки. Оскільки тато був 

найстаршим сином, то дід Іван з восьми років брав його з 

собою на роботу, вчив майструвати і пізнавати ази будіве-

льної справи. Це дало змогу татові з молодих років мати в 

руках добрий фах, але й лишило можливості вчитися. 

Вибачте, що забігаю наперед, однак все таки хочу 

закінчити свої спогади про тата. 

Після депортації ми жили в Запорізькій обл., в м. 

Луцьку, в Сенкевичівському районі Волинської обл. І всю-

ди він працював прорабом на будівництві, не маючи ніякої 

освіти. Я не можу збагнути, як могла людина, не маючи 

спеціальної освіти, так фахово керувати будівництвом? 

А один епізод я запам’ятала на все своє життя. Це 

було весною 1950 р. Тато вже був дуже хворий і не працю-

вав. До нас часто приходили лікарі, деколи він лежав в лі-

карні. Коли тато був вдома, то завжди просив нас читати 

йому книжки, вголос читали домашні завдання, які задава-

ли нам вчителі. Нам приносили газету «Радянська Волинь», 

цю газету ми по черзі читали йому. 

Одного разу сестра прочитала йому оголошення про 

конкурс на кращий проект по відбудові багатоповерхового 

адміністративного будинку в місті Луцьку, який був повні-

стю зруйнований під час війни. Вцілів лише фундамент. 

Завдання полягало в тому, щоб зробити такий проект, за 

яким можна було на цьому фундаменті побудувати новий 

будинок. Усі розміри і параметри були вказані в газеті. 

Я пам’ятаю, як тато підвівся з ліжка, взяв в руки га-

зету і довго розглядав невеличкий малюнок (це було якесь 

креслення, в якому були зазначені всі основні розміри цьо-
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го фундаменту). Він почекав мами, а потім довго розпові-

дав їй, пояснював, переконував, що він може це зробити і 

буде брати участь у конкурсі. Мама довго умовляла його не 

братися за цю роботу, бо він без освіти. Там його ніхто не 

захоче слухати. На що тато відповів: «А я нічого нікому не 

повинен говорити, я зроблю цей проект, а комісія буде ви-

рішувати, таким повинен бути цей будинок, чи іншим». 

Мама погодилась і наступного дня поїхала в Луцьк, 

щоб купити все необхідне — ватман, готовальню, туш, лі-

нійки, словом все, що їй тато сказав. Коли мама поїхала, 

нам тато розповідав, що його батько завжди виконував кре-

слення перед тим, як починав щось будувати. «Він нас 

вчив, — згадував тато, — що правильно побудувати буди-

нок можна після того, як маєш грамотно зроблений план». 

Оскільки у нас був тільки один стіл, за яким робили 

все: їли, готували уроки, прасували, але для тата він 

обов’язково звільнявся двічі на день для роботи, 

Не завжди виходило так, як він хотів. Хвилювався, 

але ніколи не падав духом і починав все спочатку. 

Так тривало більше двох місяців. Коли робота була 

закінчена, він посадив нас біля себе і показав нам своє кре-

слення. На першому ватмані ми бачили великий, гарний 

будинок, який мав три поверхи. На цьому кресленні не бу-

ло ніяких цифрових відміток і позначень. На трьох інших 

ватманах побачили перший, другий і третій поверхи. На 

кожному з них були чітко виписані цифри, які визначали 

розміри кожної стіни, вікон і дверей і т.д. 

Батьки дбайливо згорнули всю татову роботу, а на 

окремому листочку він доручив мені написати нашу адре-

су. Мама знову поїхала в Луцьк і завезла креслення за адре-

сою, вказаною в газеті. 

Тато чекав листа, в якому  повідомлять про результа-

ти його роботи. Але час минав, а листа не було. Аж одного 
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дня сільські хлопці привели до нас трьох чоловіків, щоб 

показати де живе Патрай Федір Іванович. 

Це були не молоді люди, виглядали не так як сільсь-

кі, були гарно одягнені, і в кожного в руках була велика 

валіза. Вони чемно з нами привіталися, потисли кожному 

руку, а мамину руку поцілували (мама знітилася). 

Якусь хвилину вони розглядали нашу кімнату, стат-

ки,  пильно дивилися на нас малих. Чоловіки подякували 

хлопцям, вони пішли, а старший звернувся до тата (він ле-

жав): «Ви, мабуть будете Федір Іванович Патрай?» — 

«Так» — відповів тато. 

Мама заметушилася, запросила їх сісти з дороги, діс-

тала склянки з маленької кухонної шафи і почастувала їх 

нашим молоком. (Звісно, що чаю і кави в ті часи ми не по-

давали). 

Почалася довга чоловіча розмова, яку ми слухали, 

вони цікавились всім: де він жив, де вчився, в кого вчився 

креслити? Тато поступово розповідав їм про все своє життя 

і про свої університети. Чоловіки часто переглядалися між 

собою, хитали головами і довго мовчали після татової роз-

повіді. 

Потім старший встав, двоє інших чоловіків теж під-

нялися, а він продовжив: «Я, як голова комісії конкурсу з 

приємністю хочу привітати разом з іншими членами, які 

тут присутні, що Ваш проект, шановний Федоре Івановичу, 

зайняв перше місце, за Вашим проектом буде зведена важ-

лива для нашого міста будівля». (Потім ми дізналися, що за 

татовим проектом був збудований Центральний банк). Я на 

все життя запам’ятала цю хвилину, як тато піднявся з ліжка 

і прикрив долонями очі. Він плакав і не хотів, щоб наші 

гості і ми всі бачили його сльози, а мама стояла біля плити, 

тихо шептала щось і молилася. Далі голова комісії продов-

жив: «А в цих валізах лежить винагорода за Вашу працю, 

Федоре Івановичу, хоч я переконаний, Вам більше потрібні 
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гроші». Чоловіки відкрили всі валізи і показали, що там 

лежить. В усіх трьох валізах були тканини. В першій — 

добротні теплі на чоловічий і жіночий одяг, у другій кос-

тюмні тканини, в третій, які нам, дітям, найбільше сподо-

бались — легкі літні однотонні і кольорові — крепдишини, 

крепжержети, папліни. 

Тканини були не дешеві, але я й зараз не розумію, 

чому саме так віддячили тата за його роботу? Хоч знаю, що 

для нього найвищою нагородою було, те що його визнали. 

На цьому наші гості попрощалися з нами,  ми їх ви-

вели на головну дорогу, яка вела на вокзал. Вони гладили 

наші голови і говорили нам, що з такими батьками ми ви-

ростем хорошими людьми. Коли ми повернулися, тато з 

мамою сказали нам, що всі ці тканини ми продамо, за ви-

ручені гроші купимо свою маленьку хату. 

Але мамі було не до того. Татові з кожним днем ста-

вало все гірше і гірше, до нас часто приходили лікарі, при-

носили якісь ліки. Мама весь час варила йому бульйони, 

міняла останні речі на мед. Але як вона не доглядала тата, 

йому вже нічого не допомагало. Він марнів  з кожним днем, 

задихався від кашлю. 

...Тата не стало 1-го грудня, того ж 1950 р., він про-

жив всього 44 роки. 

А написала ці спогади про тата, щоб розповісти лю-

дям, які талановиті, мудрі, одержимі люди жили на тих на-

ших предковічних землях, яких нам з великим болем і ще-

мом в серці довелось кинути. 

Я знаю, що жертвою тої жорстокої депортації був не 

тільки мій тато, а таких було тисячі. 

Пам’ятаймо про них, і вічна пам’ять Вам, дорогі на-

ші. 

Що я пам’ятаю про ті роки, які я з батьками прожила 

в Польщі?Насамперед, наш гарний, новий будинок, який 

збудував тато своїми руками, пам’ятаю садок, особливо 
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коли він зацвітав; і ще пам’ятаю як з відчиненого вікна на-

шої великої кімнати можна було дотягнутися влітку до сти-

глого червонобокого яблука. І з особливою радістю згадую 

своїх молодих батьків. Вони в ту пору сяяли щастям. І як не 

радіти? Звелися на ноги, побудували дім, розвели госпо-

дарство, посадили сад. Живи і тішся таким життям. 

Потім почалися події, яких я не могла збагнути своїм 

дитячим розумом. 

Ми дуже добре дружили з своїми найближчими сусі-

дами поляками (на жаль не пам’ятаю їх прізвищ). У них 

теж були діти, наші ровесники, і ми завжди проводили ба-

гато часу разом. Вони приходили до нас, бо їм дуже подо-

балась наша гойдалка, яку у дворі змайстрував нам тато, ми 

бігали до них погратися у хованки, бо у них подвір’я було 

більше. Моєю хрещеною мамою була полька, пані Ванда. 

Особливо нам подобалось, коли ми разом з батьками 

приходили до них в гості, або  вони до нас. Ми разом спі-

вали польських і українських пісень, часто колядували, по-

сівали один в одних. 

Та одного зимового дня раптом все обірвалося. Мама 

посадила нас і сказала, що не можна більше ходити до сусі-

дів, бо зараз війна, і з хати виходити небезпечно, треба си-

діти вдома. 

Невдовзі до нас почали сходитись жінки з дітьми з 

нашого села, які розмовляли тільки нашою мовою, деякі з 

них плакали. Мама часто відправляла нас, малих, в іншу 

кімнату, а дорослі про щось тихо розмовляли. 

Одного вечора, коли вже горіло світло, мама дала 

нам теплий одяг і сказала, щоб ми швидко одягалися, бо 

мусимо зараз їхати до тата в Грубешів. Пам’ятаю, як вона 

швидко збиралася сама, складала наші теплі речі. Коли ми 

одягнулися, мама пов’язала нас із сестрою поверх одягу 

своїми теплими хустками і дала нам клуночки на плечі. 

Сама теж взяла клунок, а Володю, братика нашого, тримала 
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на руках. Коли ми вийшли з хати, нас у дворі чекав дід 

Степан з нашого села, а в санях сиділи жінки з дітьми, які 

сходились до нашої хати. Хоч сани були великі, я пережи-

вала, що нам не вистачить місця. Але дід Степан порадив 

дорослим сісти щільніше, а старшим дітям посадити на ру-

ки менших. Коли ми всі вмостилися, дід батогом дав ко-

манду коням, Богу дякувати, ми поїхали. 

Я довго дивилася на нашу хату, вона ставала мен-

шою і меншою, а потім зовсім зникла за обрієм. Ніч була 

такою холодною, що запам’ятала її на все життя. Холод і 

страх сковував наше тіло, наші душі. Малі діти почали пла-

кати, матері їх заспокоювали, пригортали до своїх грудей. 

У Грубешеві ми приїхали до своїх батьків, які всі 

жили в одному будинку. На першому поверсі була облаш-

тована одна велика кімната, в якій було багато ліжок, стоя-

ли шафи для одягу, була плита. Тут було тепло, світло і 

затишно. 

Батьки були стривожені нашим раптовим приїздом, 

обнімали і цілували своїх дітей, з тривогою дивилися на 

наших матерів. Вони пороздягали, нагодували нас, напоїли 

гарячим і дуже смачним чаєм. 

Дід Степан з чоловіками вийшов на вулицю, і сказав 

їм, що польські бандити попередньої ночі нападали на ук-

раїнські села і багато людей загинуло. Тепер я розумію, що 

наступної ночі нас чекала така ж доля. 

Дід Степан не виїхав з Польщі. Ми, на жаль, не зна-

ємо, як склалось його подальше життя. Часто згадували 

його, особливо батьки, які молилися за добру, святу люди-

ну, яка практично врятувала наше життя. 

Тієї ночі наші батьки взяли транспорт, якусь охорону 

і разом з дідом Степаном поїхали в село щоб взяти, продук-

ти в дорогу. Всі дорослі зрозуміли, що залишатися в Поль-

щі більше не можна. Часу було обмаль, все треба було 

встигнути зробити до світанку. Самою небезпечною паст-
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кою була наша хата. Поляки знали, що у нас збиралися всі 

українські сім’ї нашого села. 

Наша хата була першою, до якої  під’їхали батьки. 

Похапки вкинули на машину декілька мішків пшениці, му-

ку, крупи, сало, сухофрукти. На дрібниці ніхто не звертав 

увагу. А це був і непоганий одяг моїх батьків, постіль, по-

суд, ціла скриня вишитих, гаптованих, зроблених мамини-

ми руками речей і т. д. Там залишились наші і мамині, до-

кументи, а також фото. 

Дякувати Богу, батьки все необхідне встигли взяти 

до ранку. 

Тієї ночі тато віддав дідові Степану наші коні, бать-

ки йому подякували за все, що він нам зробив. Наступного 

дня, з самого ранку, до нас приходили якісь чужі люди, в 

основному чоловіки. Одні з них розмовляли українською, 

інші польською мовою. Деякі чоловіки весь час писали як-

ісь папери. 

Мені цікаво було слухати, що говорив один із них, 

бо він промовляв якісь дивні слова. Я зрозуміла, що він був 

з тих місць, куди ми маємо їхати. Він нам говорив, що ми 

будемо жити там, як у раю, що нам дадуть безкоштовно 

житло, статки, що у нас все буде. «Вы скоро будете жить 

при коммунизме», — продовжував він. Я ці слова за-

пам’ятала. В початковій школі запитувала  вчителя нашого 

про комунізм. І маму часто дратувала цим запитанням: 

«Мамо, коли вже буде комунізм?». 

Останній раз я поставила це запитання, коли вчилася 

у дев’ятому класі (часто міряю цим рівень своєї наївності). 

Тоді мама сіла навпроти мене, подивилась мені пильно в 

очі і відповіла: «Запам’ятай, доню, на все життя, — комуні-

зму не буде ніколи». 

Мама мені розповідала, що вже п’ятнадцятого люто-

го нас повезли на вокзал і повантажили в товарні вагони. 

До цього часу я ніколи не їздила в поїзді, і думала, що вони 
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всі такі. На підлозі була солома, а вагон зачинявся велики-

ми дверима. Тут завжди була темрява, а з усіх щілин нас 

проймав колючий холод. А коли ми їхали в Запоріжжя, я 

побачила, що є інші поїзди, які називалися пасажирськими. 

Коли я подорослішала, то зрозуміла, що той поїзд, в якому 

ми їхали призначався для перевезення худоби, зерна, дров, 

вугілля, а не для людей. Це мене боляче  вразило. 

Про той шлях «до раю» можна багато писати, але за-

раз я знаю, що це були найважчі дні мого життя, життя моєї 

родини і всіх людей, які були в тому ешелоні. Ніхто не че-

кав нас в тому «раю», ми нікому не були  потрібні. 

Поїзд часто зупинявся, паровоз кудись їхав і ніхто не 

знав коли він повернеться і повезе нас далі. Він часто зупи-

нявся в якомусь лісі, де не було ні села, ні людей. 

Коли ми дуже довго стояли в одному лісі, люди з 

найближчого села дізналися про потяг. Коли вони дізнали-

ся хто ми і куди їдемо, принесли нам молоко, хліб, печену 

картоплю, а наші батьки ділилися з ними пшеницею, кру-

пою, хто чим міг. І так було декілька днів. І коли приїхав 

паровоз, щоб повезти нас далі, ми навіть пошкодували, що 

цього разу він приїхав занадто швидко. 

Та нас чекала ще страшніша біда, ніж холод і голод: 

почали дуже хворіти люди, особливо діти. Всі — і дорослі, 

і діти кашляли. Ми всі трохи трималися, тато заставляв нас 

бігати, грати в сніжки, бо в вагоні було холодніше, ніж на 

вулиці. 

Вночі нас рятував татів кожух, він був довгим і дуже 

теплим. Мама вкривала нас ним, а сама куняла біля нас. А 

тато залишався в фуфайці і всю ніч бігав біля вагону, щоб 

зігрітися, так робили і інші чоловіки. 

Коли ми вже під’їжджали до кордону, тато був зо-

всім хворий. Обличчя його було червоним, він весь горів, а 

потім в нього почався кашель. Хворих людей ставало деда-

лі більше. 
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Зараз я розумію, що в тата було запалення легень і 

його треба було серйозно лікуватися. Після того, як ми пе-

ретнули кордон поїзд рухався швидко і зупинявся лише два 

рази. В Ковелі і в Луцьку, щоб висадити людей, які відпо-

відно до евакуаційних листів, повинні були там залишити-

ся. Мама підійшла до якогось чоловіка, який всім розпоря-

джався і дуже просила, щоб нас залиши в Луцьку, бо у нас 

дуже хворий тато, він дуже грубо відповів: «У вас тут все 

больные, куда написали, туда и поедите». 

Нас, та ще декілька сімей повезли аж в Запорізьку 

область, хоч в документах була написана Дніпропетровсь-

ка. Тут ми були недовго, бо почався страшний голод. 

Через деякий час нас розшукали наші родичі і пере-

везли до Луцька. Всі вони виїхали з Польщі ще в 1944р., їх 

більш-менш по-людському депортували на Україну. Вони 

вже трохи облаштувалися, мали роботу і таке-сяке житло. 

Я часто думаю, чому так познущалися над нами — 

пасажирами останнього ешелону і припускаю, що це була 

помста над нами за те, що ми вперто чинили опір проти 

примусового переселення з предвічних батьківських зе-

мель. Наприкінці хочу сказати, що в Луцьку тато влашту-

вався прорабом на будівництво не маючи відповідної осві-

ти. Я закінчила тут перший клас, а через рік його перевели 

на роботу в районний центр — Сенкевичівку, а жили ми в 

селі Губин-2. 

...Після смерті тата мама спродала всі тканини, яки-

ми його відзначили за його проект, і на ті гроші купила ма-

леньку хатинку, вона була під соломою, саманна, там був 

хлівець, декілька непоганих фруктових дерев, соток 

п’ятнадцять землі. На ті часи, після всіх наших митарств, 

ми вважали це за щастя. 

Нелегким було наше життя і дитинство в країні під 

назвою СРСР, в тому раю, який нам обіцяли. Але це вже 

інша історія. 
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Родина Мартинюк Ірини по лінії мами Ваш-

кевич Люби, у центрі прадід (вбитий поляка-

ми у 1945 р.), дідусь і бабуся з нащадками 

 

 

 

МАРТИНЮК Ірина, 

1945 р. н.,  

м. Холм 

 

ВІДЧУТТЯ ДІДІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 

 

Моя родина була вивезена з Польщі в 1945 році. Ба-

тьки з діда-прадіда жили в с. Сичин Холмського повіту. Я 

народилася у Холмі, коли батьки були вже на рампі і чека-

ли на виїзд до України. Мені було півтора місяця, коли нас 

вивезли. В цей час убили мого прадіда Вашкевича Дмитра, 

який мав 88 років і не хотів полишати свою землю. Разом з 

ним застрелили дідову економку (польку) подумали, що це 

одна з його дочок. У Луцьку нас зустріли не дуже привітно, 

як чужинців, називали нас забужанами. Ще й сьогодні мо-

жна почути в якійсь суперечці: «Їдьте за Буг, звідки приї-

хали». Моя бабця часто казала, що совєти добрі лише для 

лінивих і п’яниць — ні тим, ні тим не дадуть умерти з го-

лоду. 

У Сичині жили 

три чи чотири родини 

поляків, чотири роди-

ни євреїв, а решта — 

українці. До війни 

жили всі мирно між 

собою, у святкові дні 

ходили один до одно-

го в гості. Під час вій-

ни теж не було такої 

ненависті, як потім на 

всій Холмщині. 
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Мама Мартинюк Ірини, 

довоєнна світлина, 

 с. Сичин 

 

Викладачі Холмської технічної школи, задній 

ряд (другий справа) батько Мартинюк Ірини, 

воєнні роки 

 

Батьки згадували своє життя в Польщі завжди зі 

смутком і жалем, а про жахливі речі практично нічого не 

говорили. У 1977 р. я вперше відвідала свою рідну землю, 

відчуття було таке, ніби я приїхала до себе додому. Не від-

чула жодного страху чи неприязні. 

Пізніше я дізналась про страшні речі у 1940—1947 

роках: спалені села, помордованих 

українців, зруйновані православні 

храми. Але для мене залишається 

запитанням, хто більше зробив зла 

українцям — поляки чи совєти? Бо 

дідового брата (Всеволода Вашкеви-

ча) комуністи у 1937 році репресу-

вали й розстріляли. 

У 2005 році їздила я до Холма 

на храмове свято Пресвятої Богоро-

диці вже з острахом і сум’яттям. 

Але, зійшовши з автобуса в Холмі, я 

знову відчула себе вдома. Ходила 

містом, відвідала село Сичин (тут 

жили мої діди й пра-

дід, виросли мої бать-

ки), побувала в Люб-

ліні. І всюди я відчу-

вала свою землю. Я 

розмовляла українсь-

кою, мені відповідали 

польською, мені жод-

ного разу не було 

страшно. А ось у Кра-

кові я відчула вже за-

кордон. Отже, на Хол-

мщині ще відчувається аура українського народу, накопи-
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чена тисячоліттям нашими славними предками, які там 

проживали. І ще втримують цю ауру замордовані й похова-

ні там наші рідні, яких ми маємо пам’ятати. І поляки, зда-

ється, над цим невладні. 

Повернувшись до Києва, я остаточно переконалася, 

що Україна за 60 років залишилася для нас мачухою, ма-

тір’ю нам так і не стала. І це дуже болить. Зробила для себе 

ще одне відкриття: після української мови для мене най-

ближчою є польська, а вже російська — троюрідною, якщо 

можна так сказати. Хоча польську я чула лише у Львові, 

коли була студенткою. Ось такі вони — гени. 

 

 

 

 

МАРУХНЯК Микола, 

1933 р. н., с. Ходованці 

Томашівського повіту 

 

СТРАДНИЦЬКИЙ ТРИПТИХ 

 

У довгі осінньо-зимові ночі часто 

пропливають перед моїми очима, як кадри кінохроніки, 

давні події, що відбувалися в моєму рідному селі Ходован-

ці Томашівського повіту. Від того часу минуло понад сім-

десят років, однак дитяча пам’ять з фотографічною точніс-

тю закарбувала не звичні для мирного трудового села про-

яви насилля, зневаги і ненависті. Ці спогади стискають ту-

гою серце, викликають щем у душі за втраченою, хочеться 

надіятись, що не назавжди, малою батьківщиною. В цих 

коротких споминах опишу лише три події із останніх років 

проживання нас, холмщаків, на своїх етнічних землях. От-

же… 
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Подія перша 

 

Був чудовий літній ранок 1938 року. Як завжди, в та-

ку пору гнали корів на пасовисько, господині порались у 

дворі і в хлівах біля курей, гусей, кормили свиней. Тато 

напував коней, бо збирався їхати в поле. Моїм обов’язком 

було вигнати гусей на вигін, що, якраз напроти нашого 

двору, і зрідка наглядати за ними. Все йшло звичним чи-

ном, всі люди були зайняті якоюсь роботою, щоденними 

клопотами, які споконвіку супроводжували життя селян. 

Ближче до полудня якось затихло село. Дочасно по-

вернулись з поля тато і мама, яка веліла мені загнати гусей 

до двору і не виходити за ворота, бо щось будуть затівати 

поляки. До речі, поляки складали майже половину мешкан-

ців села. Останнім часом відчувалось наростання неприязні 

зі сторони поляків до нас, українців. Це передавалось від 

дорослих і дітям. Почастішали бійки між дітворою за вира-

зною етнічною ознакою, помітною стала відчуженість між 

польськими і українськими дітьми і в іграх як у селі, так і 

на пасовищах, де разом пасли худобу. Стосунки в селі заго-

стрювались. Пом’якшували цю ситуацію спосіб сільського 

життя і звичаї, коли і українці, і поляки щоденно із ранньо-

го ранку до пізнього вечора працювали в полі, на городі, в 

хаті, в хліві, в стайні, в стодолі. Лише в неділю селяни 

йшли до церкви і дозволяли собі хоч трохи відпочити, пос-

пілкуватись з родичами і сусідами. 

У цей час шовіністично налаштовані поляки вели 

агітаційно-пропагандистську роботу серед польської час-

тини населення про несприйняття української мови, право-

славної віри, потребу в нищенні наших храмів. 

Отже, в обідню пору цього фатального дня село за-

тихло, відчувалась якась напруга, вулиця знелюдніла, всі 

чогось чекали. Згодом десь почувся гул багатьох голосів і 

тупіт великого гурту людей. Це поляки, переважно молоді 
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чоловіки йшли з кінця села і до їхнього гурту приставали 

інші. Вони несли згортки мотуззя, сокири, пили, кайла, ло-

пати і викрикували: «Русіни — схизмати», «Нєх жиє Поль-

ска!» і попрямували до центральної площі села, де знахо-

дилась наша церква, побудована ще у 1911 році. 

Як відбувалося злодійське руйнування красивого, 

самобутнього, цегляного храму в Ходованцях я не бачив, 

бо в щілину з причинених воріт нашого двору церкви не 

було видно. Очевидці розповідали: поляки, перш за все, по 

драбинах видерлись на дах церкви, до бані і стали підрубу-

вати її. В моїй пам’яті залишилися тільки глухий потужний 

звук падіння на землю церковної бані і хмара пилюки, що 

високо піднялась над місцем падіння бані. Одночасно з цим 

почулися дикі, войовничі викрики і регіт чисельного гурту 

фанатів. 

Коли цей гамір трохи вщух, з різних кінців села ли-

нуло тужливе жіноче голосіння. Це оплакували це свято-

татство і прощались з намоленим рідним храмом Божим. 

Цей плач і водночас молитва Господу Богу нашому стиска-

ли душу, вселяли страх в дитяче серце і, дивлячись на по-

чорнілі обличчя батьків, я думав, що настає кінець світу. 

Церква була вщент потрощена за кілька днів. Кожну 

цеглину поляки очищали і перевозили на окремий майдан-

чик, де планували збудувати костел, оскільки до того часу 

для молитов служила трухлява дощата будівля. Невдовзі на 

місці колишньої церкви залишився лише фундамент, а по-

тім він заріс травою. 

Згодом з’ясувалось: передбачливі віруючі, що меш-

кали поруч з церквою, зняли ікони, хоругви, розібрали вів-

тар, забрали церковне начиння і надійно сховали. Через рік, 

коли церква була відкрита, усе знадобилося. 
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Подія друга 

 

Німецька окупація трохи загальмувала шовіністичну 

істерію і полонізацію українського населення Холмщини. 

Припинились гоніння на українців, на деякий час була від-

крита українська школа, поновлювались нормальні стосун-

ки між людьми, незалежно від етнічної приналежності. Од-

нак відносне замирення тривало недовго. 

Ситуація на фронтах Другої світової війни для німців 

складалась не найкращим чином. Вони зазнали поразки на 

Східному фронті. На заході відкрився другий фронт. Нім-

цям було не до українців і їхніх проблем. На цьому тлі у 

1943—1945 роках розпочалася нова хвиля полонізації укра-

їнського населення, розпалювання міжетнічної ворожнечі, 

нищення будь-яких ознак національної ідентичності, аж до 

фізичного знищення української людності. 

У той час усі вечорами або серед ночі спостерігали 

заграви над сусідніми близькими і далекими селами. На-

ступного дня вже поширювалися вісті: хто напав, на яке 

село і скільки жертв було внаслідок цього нападу. Спочат-

ку це робили польські бандитські формування, що вбивали 

українців, палили їхні оселі, грабували майно. Згодом для 

захисту українського населення виникли загони із предста-

вників місцевої громади, а в прикордонні з Галичиною до-

помогу їм надавали і підрозділи УПА. Їх військові акції 

були відповіддю на страхітливі криваві злочини польських 

банд. 

У нашому селі поступово наростала тривога, стосун-

ки між українцями і поляками, мов іржа, роз’їдала недові-

ра. Всі були стурбовані подальшою долею, бо ніхто не 

знав, коли і хто нападе на нас, де сховатись і куди тікати. 

На зборах односельчан було вирішено організувати 

своєрідний самозахист, з цією метою усі чоловіки збирали-

ся в школі для почергового спостереження за околицями 
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села. Спостерігачі що дві години змінювали один одного, а 

саме чергування тривало протягом декількох тижнів у тра-

вні-червні 1944 року. 

Якось місячної ночі, уже над ранком, спостерігачі 

подали сигнал, що від фільварку до села рухаються дві ко-

лони. Це були поляки. Ми з сестрою Марійкою і тіткою 

Вірою почали тікати на торфовища. Тато і мама, забравши 

худобу і коней, подались до села Новосілки (територія Га-

личини). 

Тоді ж в селі почалась стрілянина, запалали перші 

пожежі, городами блукали перелякані корови і коні. Я впе-

рше у житті почув, як свистять кулі. Було боязко. Мучила 

невідомість: де тато, де мама, чи живі вони? 

Як з’ясувалося пізніше: коли ми всі в післяобідню 

пору зібрались вдома, на наше село вночі напав підрозділ 

УПА. Вояки зайшли зі сторони польських теренів, то був їх 

тактичний маневр, який їм удався. 

Частина поляків, спантеличена цим маневром, не по-

спішала втікати з села, а навпаки — декілька найзатятіших 

озброєні вийшли назустріч підрозділу. Звичайно, упівці їх 

знищили. В цей день в Ходованцях було вбито 19 поляків. 

Решта поляків, що повтікали з села вночі, вже до своїх до-

мівок не повернулись і розмістились в сусідніх селах, пере-

важно в Ярчеві. 

Українці, боячись помсти зі сторони поляків, почали 

готувати свою самооборону. А молоді хлопці добували 

зброю у галичан, часом знаходили її в оселях колоністів. 

Один із чільників підрозділу УПА дав нашій самообороні 

кулемет. Час від часу з нього стріляли в сторону Ярчева, 

щоб дати знати полякам, які там засіли, що в Ходованцях 

до оборони готові. 

Коли з’явився захист, село стало жити своїм звичай-

ним життям: селяни косили сіно, збирали врожай, випасали 

худобу. Лише тривога не полишала людей: що буде далі? А 
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гуркіт фронту, що наближався, давав хоч якусь надію на 

краще і спокійніше життя після війни. 

У селі хто жартома, а хто з вірою говорили, що три 

місяці прожили в самостійній Україні, коли в наші сільські 

справи не втручались ні польська, ні німецька влада. Це 

тривало аж до приходу в серпні 1944 року радянських 

військ. 

 

Подія третя 

 

Минуло кілька днів після того, як фронт відійшов на 

захід, в селі вже з’явились поляки-односельці, одягнені у 

форму польської міліції, обвішані новенькими радянськими 

автоматами і з білим орлом на кокарді фірмового кашкета. 

Вони нахабно заявляли, що час розплати вже близько. Ра-

дянські офіцери навіть не перевірили їхні документи і нака-

зали повертатися до Ярчева. 

Знову в селі стало тривожно і усі чекали чогось 

страшного. 

Тоді ж з’явився в селі представник радянської адмі-

ністрації і, зібравши людей, заявив, що військові підрозділи 

не можуть довго залишатись в селі, бо їм треба рушати на 

фронт, а в такому випадку мирне українське населення за-

лишиться без захисту і гарантувати його безпеку ніхто не 

зможе. Він також повідомив, що між урядом УРСР і Поль-

ським Комітетом національного визволення укладено угоду 

про переселення українського населення з території Польщі 

на територію України. Це повідомлення шокувало нас. За-

мість очікуваного приєднання споконвічних українських 

етнічних територій Холмщини і Підляшшя до України, нам 

«єдиновірні брати» запропонували покинути рідні землі, 

мальовничі села, поля, оселі, цвинтарі і їхати у безвість. 

Створюючи псевдодемократичні умови переселення, 

його організатори і виконавці надали нашому селу право 



155 

 

вибору місця евакуації, а саме: Одеська, Миколаївська або 

Херсонська області. 

Довго і бурхливо проходило обговорення цих пропо-

зицій, а організатори переселення квапили, погрожували 

залишити нас напризволяще, а особливо впертих вивезти в 

примусовому порядку. Боячись репресій, односельці дали 

згоду на переселення в Одеську область. 

А тут уже й Новий, 1945 рік, відсвяткували Різдво 

Христове, свято Василя, Водохрещу. Весь цей час минав у 

клопотах до так не бажаного переселення. Люди різали 

свиней, курей, гусей, бо їх заборонялось брати з собою, 

робили дерев’яні ящики під зерно, муку, крупи, ув’язували 

паки з одежею, постіллю, взуттям, окремо готували фураж 

для корів і коней (дозволялось брати по дві корови і по парі 

коней на сім’ю). 

Нарешті прийшла звістка, що на станцію Белзец по-

дано вагони для мешканців нашого села. Під наглядом вій-

ськових, люди стали вантажити своє добро на сани, вони 

доправляли його до потяга, складеного з товарних. Окремо 

гнали корів на мотузках і прив’язували їх неподалік від 

цього ешелону. Було гамірно, ревіла худоба, час від часу 

стукотіли колеса поїздів, що мчали повз нас. 

Нарешті наказали сідати у вагони. Нашій сім’ї, що 

складалась з шести осіб, і сім’ї мого дядька (татового бра-

та) виділили окремий вагон. Швидко прикріпили заздале-

гідь приготовлені східці і почали заносити свої речі. У ва-

гоні було чотири малих віконця, розташованих під самим 

дахом. Коли закривали, а вірніше засували широкі двері, у 

вагоні ставало темно. Звичайно, тут і туалету не було, па-

нував холод, тому ніхто не роздягався. Нас попередили, що 

необхідно запастись їжею і водою, бо можливі довготрива-

лі зупинки поїзда на роз’їздах у полі, тоді ні води набрати, 

ні кип’ятку зварити. 
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В інший вагон тато з братом Іваном повантажили во-

зи, сани, запас кормів для корів і коней, завели чотири ко-

рови і дві пари коней. Домовились, що в цьому вагоні буде 

постійно знаходитись хтось із дорослих для нагляду за тва-

ринами. 

Нарешті і нам наказали заходити до вагонів, бо поїзд 

буде рушати. Зайшли, стало тихо, тільки у жінок сльози 

текли по щоках, вони молились. Загуркотіли великі залізні 

двері, а сам вагон здригнувся, почувся скрип буферів і, да-

вши гудок, поїзд рушив у безвість. 

Ці три події, ці великі художні полотна закарбува-

лись в моїй дитячій пам’яті, зараз часто зринають у пам’яті 

й ятрать давню рану, адже втрачено щось найдорожче... 

Чому так немилосердно поставилися до долі сотень тисяч 

таких же, як я, людей, що хотіли так небагато — жити на 

своїй землі? І досі не знаходжу відповіді на це запитання. 

 

 

МЕЛЬНИЧУК Веніамін, 

1928 р. н., с. Глибоке 

Холмського повіту 

 

СПОГАДИ ПРО ХОЛМСЬКУ ГІМ-

НАЗІЮ 

 

Дивовижною і складною виявилась історія рідного 

Холмського краю — споконвічної української землі. Упро-

довж довгих шести століть українці тут потерпали від не-

чуваного соціального і національного гноблення. Навчання 

велося лише польською мовою, не було навіть навчального 

предмету, який називався б «українська мова» чи «єнзик 

рускі». Єдиним осередком єднання, духовності, масових 

зустрічей української громадськості була церква. 
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Слід повернутися до вересневих подій 1939 року, ко-

ли ганебна політика призвела до краху буржуазно-

поміщицької Польщі. В результаті на Холмщині створили-

ся певні умови для українського національного відроджен-

ня. У Холмі почала діяти державна гімназія з українською 

мовою навчання. Широкою хвилею поринула до світла 

знань українська дітвора та молодь. 

У кінці 1939 року в гміні Циців відкрилася українсь-

ка школа. Вчителем працював Михайло Васильків — вихо-

дець з Галичини. Я вчився в цій школі два роки. В 1941 ме-

не прийняли до 2-го класу української гімназії в Холмі. У 

гімназії ми користувались підручником граматики нашої 

мови, автором якої був славнозвісний професор Іван Огієн-

ко. Навчання у Холмській гімназії відіграло важливу роль у 

моєму духовному становленні. Що ж до набуття знань, то 

навчали нас такі відомі постаті в науці і творчому світі, як 

доктор Мирон Кордуба, поет Олесь Бабій, який оспівував 

наш Холмський край, доктор Михайло Білик — директор 

гімназії, доктор Теодозій Ставничий — директор гімназії з 

1942 року, доктор Василь Вовк, доктор Андрій Макаренко, 

доктор Зіновій Малик, Михайло Кузик, М. Форостенко, Г. 

Мельник, Марченко та інші. 

Ще й нині мої однокласники — чи то у приватних 

розмовах, чи в інших ситуаціях — сиплять латинськими 

прислів’ями та висловами. Наприклад, викладач латинської 

М. Кузик викрикував: «репете латіне, сакум пакум — книгу 

до рук». Був у нас і свій гімназійний жаргон: «бельфер» — 

учитель; «цингель» — двійка; «брик» — шпаргалка; «кути» 

— вивчити напам’ять та інші. 

На все життя збереглась пам’ять про вивчення в гім-

назії Закону Божого, виховання учнів у християнській мо-

ралі, недільні та святкові служби Божі в Соборі на Данило-

вій Горі з участю архієпископа Холмського та Підляського 

Іларіона (Огієнка). 
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Ще один штрих про турботу наших учителів за нас, 

учнів гімназії. Коли радянські війська підійшли до Ковеля, 

німецьке керівництво міста вирішило вивезти учнів гімназії 

до Німеччини. Про це, прийшовши до нашої господині(у 

якої я знімав куток) графині Ольги Раєвської, попередив 

проф. Макаренко, який був частим гостем у неї. Звичайно, 

ми розбіглися по домівках і повернулися на навчання, коли 

довідалися, що вивезення не відбудеться. 

У 1944 році наша родина була переселена до Дніп-

ропетровської області, в село Личкове Магдалинівського р-

ну, колгосп ім. Суворова. У 1945 ми переїхали на Волинь і 

поселилися в с. Боратин Луцького р-ну. В жовтні 1945 я 

навчався у 8-му класі середньої школи № 1 в м. Луцьку. 

Пригадується курйозний випадок. Довелося писати мені 

диктант з російської мови (яку я не знав). Мене хотіли пе-

ревести в нижчий клас, але, завдяки навчанню в гімназії, я 

знав «на відмінно»українську мову і літературу, німецьку, 

математику, хімію, фізику і тому цього не сталося. 

У 1955 році закінчив Львівський політехнічний ін-

ститут, в 1971 — одержав диплом Івано-Франківського ін-

ституту нафти і газу (навчався заочно). 

У 1966 мене перевели на роботу до Києва на посаду 

головного інженера Науково-дослідного і проектного ін-

ституту нафти і газу. З січня 1973 по 1992 рр. працював 

директором інституту «Укрдіпрондінафта». Після привати-

зації інституту —  Головою правління, Генеральним дирек-

тором цього ж інституту до 2004 року, потім вийшов на 

пенсію. 

У 1975 році у Москві захистив кандидатську дисер-

тацію і здобув ступінь кандидата технічних наук. З 1993 

року — член кореспондент Академії гірничих наук Украї-

ни. 

 

 



159 

 

 

МИХАЙЛОВСЬКА Олена, 

1925 р. н., с. Стужениця 

Красноставського повіту 

 

ЗГАДКА ПРО СТРАШНІ ЧАСИ 

 

Я, Михайловська Олена Михайлівна, народилась 30 

серпня 1925 року в селі Стужениця, гміна Олейник, повіт 

Красностав, воєводство Люблінське, Польща. Пережила 

дуже багато... 

У 1943 році почались грабування українських селян. 

Польські банди нас пограбували  до нитки. Ми були замо-

жними, дідусь працював на полі. Банда забрала пару коней, 

дві корови, кабана, одяг та взуття. Не було грошей, ледве 

купили древняки на ноги і в них ходили. Древняки — це 

черевики на товстій дерев’яній підошві, їх придумали  нім-

ці. Ходити в них було незручно. 

Потім я захворіла туберкульозом через переживання 

і холод, тому що зимою спали в скирді, де ховались від ба-

нди, часто приходилось довго стояти в снігу. Жодних ліків 

тоді не було. Вилікувалась лише в Україні, в Києві (думала, 

що я помру). 

На зміну одній банді приходила інша, ми ніколи не 

знали йдуть вони грабувати чи вбивати (хоча вже не було 

чого брати).В нашому селі багато людей вбили. А в нашого 

сусіда все спочатку забрали, потім відвели на берег річки 

Вепш і застрелили. Тіло скинули в річку. Ми не могли так 

більше жити: не спати, весь час боятись за життя. Тому пе-

реїхали в місто Холм (знайшлись добрі люди і нас захисти-

ли) Батьки залишились в селі. Одного разу налетіли банди-

ти, покололи батька, але він вижив. 
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Першого квітня 1945 року переїхали до СРСР (в 

м.Дубно), тут прожили недовго і переїхали до Києва, де 

живемо і нині. 

 

 

 

МУЗИЧУК Аркадій, 

1942 р. н., с. Пасіка, 

Грубешівського повіту 

 

БУЛО СЕЛО... 

 

Написати повноцінні спогади про 

своє село Пасіку Грубешівського повіту я, на жаль, не мо-

жу. У пам’яті залишилися лише короткі епізоди від розмов 

з моїми рідними (мамою, дідусем і бабусею). У 1944 році, 

коли польські бандити розпочали уже масові репресії проти 

українців, мені було лише 2 роки. Насправді те, що відбу-

валося у нашому селі, нічим не відрізнялося від інших на-

селених пунктів Холмщини. Скрізь бандити діяли за одним 

і тим же сценарієм: підпали житлових і господарських бу-

дівель, грабежі, вбивства людей. Усе це із арсеналу вояків  

Армії Крайової та її посібників. 

До речі, село Пасіка першим відчуло на собі кривавий 

почерк польських бандитів. За свідченням Ніни Мельни-

чук, народженої у с. Тучапи, що за кілька кілометрів від 

Пасіки, підпали у нашому селі почалися у березні 1944 ро-

ку. А вбивства українців — на рік раніше. Саме у 1943 році 

польські бандити вбили мого дідуся по батькові Музичука 

Івана Степановича, коли він повертався з поля. 

У ті страшні роки польської інквізиції моя родина пе-

режила те саме, що й інші. Збагнути ці страхіття розумом 

не можливо. Досі пам’ятаю слова бабусі Антоніни, яка пе-

режила першу депортацію до Росії у 1915 році. Про депор-
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тацію у 1944 році вона говорила: «Люди не плакали, а го-

лосили, цілували стіни будинків, брали у хусточки землю». 

Совєцький комуністичний режим нічим не відрізнявся 

від польського. Бо як би у радянських комуністів хоч трохи 

було людяності, співчуття, милосердя до депортованих ук-

раїнців, то вони б не везли їх серед зими за тисячу кіломет-

рів у степи півдня і сходу України, у спустошені війною 

села, а розселили б на території західних областей Волині і 

Галичини. Тож і моя родина опинилася спочатку аж у 

П’ятихатському районі Дніпропетровської області, де по-

невірялася до 1946 року. 

Звідти, як кажуть, правдами і неправдами перебралася 

на Рівненщину, де нас, звичайно, ніхто не чекав. Тож і не 

покидає мене до цього часу запитання: «Хіба не можна бу-

ло відразу так вирішити, а не везти людей бозна куди». Ви-

являється, такою була домовленість двох режимів (польсь-

кого і радянського) — не просто переселяти подалі від кор-

донів Польщі, а й здебільшого у російськомовні області. 

Одна і та ж шовіністична політика: у Польщі — полоніза-

ція, у Радянському Союзі — русифікація. 

Рівненщина, зокрема, село Глинськ Здолбунівського райо-

ну, стало для родини, якщо можна так сказати, другою ба-

тьківщиною. Хоч туга за Холмщиною до останніх днів 

життя не покидала ні моїх бабусь — Мороз Марію Іванівну 

та Лаць Антоніну Іванівну, ні мого дідуся — Мороза Сте-

пана Васильовича. Не дочекалися вони повернення на свою 

рідну, з діда-прадіда, землю. У мами — Музичук Софії 

Степанівни і у батька — Музичука Степана Івановича осо-

бливого бажання, як мені здається, на повернення не було. 

Бо нічим хорошим ні дитинство, ні юність у 30—40 роки їм 

не запам’яталися. Саме на цей період припала масова по-

лонізація, у першу чергу у духовному, культурному і релі-

гійному житті українців.  
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Вони усі вже за межею...  

Хто променем став, хто зорею,  

Хто скраю, хто ближче, хто далі 

На вулицях суму й печалі. 

Вони всі там в минулому столітті, 

Пізнавши смак і радості й журби. 

Там всі роки, що разом пережиті... 

Як би я міг вернути їх, як би... 

А жаль, що я не можу їм розповісти про свої недавні, з 

великим запізненям, відвідини рідної і, водночас, уже чу-

жої мені Холмщини. Тієї обітованої землі, до якої я повер-

нувся через 73 роки після насильницької депортації. Мину-

ле війнуло у мою душу холодом і смутком. Не то що села 

Пасіка, а навіть на карті назви не збереглося. Кілька недав-

но зведених над шосейною дорогою будинків дачного типу, 

чагарники, поля зарослі бур’яном. Ото і все, що залишило-

ся від моєї першої малої батьківщини. Купи попелу від 

спалених будівель давно уже рознесли вітри. Ніяких слідів. 

Те чого і прагнули поляки домогтися. Знищили фізично під 

корінь мою дідизну. Але не духовно. 

 

Жило село. Гніздилися лелеки, 

Було з ким привітатись журавлям,  

І лебедів з країв далеких 

Гостинно зустрічала ця земля. 

Було село. Лишились тільки згадки. 

Півколом лісосмуга, як брова. 

І по світах розкидані нащадки. 

І десь в архівах назва вікова. 

 

Я стояв серед поля і ледве стримував сльози. А думки 

роїлися в голові: «За що? За що?..» Я дістав паспорт і вго-

лос прочитав: село Пасіка, Грубешівського повіту, Люблін-

ського воєводства. Бо це єдиний документ де збереглася 



163 

 

назва мого села крім архівів. Зробив я так ще й з тією умо-

вою, щоб ця земля почула мій голос, мої слова, які вперше 

сказав я саме на цій землі. Тут пуп мій закопаний, тут я 

зробив і перші кроки. 

Я йшов мовчки до зупинки маршрутки і ніс у душі ве-

ликий гіркий біль і образу, а у портфелі – холмської жменю 

землі, загорнутої у хустинку. Я щиро заздрив тим, хто може 

не просто знайти на карті маленьку цяточку із назвою села 

де народився, виріс і звідки пішов у світ широкий, а й 

пройтися його вулицями, помилуватися його красою. А ще, 

коли можна ступити на поріг батьківської хати, обняти бо-

дай одне дерево посаджене батьками, підійти до криниці, 

де ще б’є джерело чистої, як сльоза, води. То справді вели-

ке щастя і велика радість. 

На жаль, мені цього не вдалося пережити того осін-

нього дня 2016року. Тому залишав землю обітовану з по-

чуттям ніби мене обікрали, принизили і вигнали з рідної 

землі. І знову ж таки: «За що?» 

Правду кажуть, що людина живе доти, доки про неї 

пам’ятають. Так само можна сказати і про своє родове гніз-

до. Воно, мабуть, найтепліше, найрідніше, найзатишніше. 

Бо воно твоє.  

 

О настальгіє, ностальгіє, 

За рідним домом, рідним краєм. 

Минуле хоч і душу гріє 

Та туга в сердці не згасає. 

 

Принагідно скажу, що мені вдалося побувати й у 

с.Которів, де народився мій дідусь, моя мама Софія, її сест-

ра Євгенія, брати Іван та Степан. Село живе, але ополячене 

до основи. А доля сусіднього села Кринки, де народилася 

моя бабуся Марія, така ж як і у с. Пасіка: поле і чагарники. 

І жодної цяточки на карті. 
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Але в усіх місцях, де мені довелося побувати, я теж 

уголос прочитав вірш «Дідизна», присвячений не лише сво-

їм рідним, а й усім холмщакам. 

 

 

                           Дідизна 

 

 

Земля від вибухів присіла 

І стала тонша, як була. 

І біла хата склала крила, 

І почорніла як смола. 

Останню крокву доїдало 

Безжальне полум’я війни. 

Вгризалося пекучим жалом 

У душі, у серця, у сни. 

Серед подвір’я бабця сива 

(За мить посивіла вона), 

Ридала й господа просила, 

Молилась тихо допізна 

За тих, хто розпинав за віру, 

Хто і Христа не пожалів. 

З півночі пів села горіла, 

Було в заручниках ще пів... 

Хтось підкоривсь, а хтось не визнав. 

Не перервав з минулим нить. 

...Там де колись була дідизна 

Земля вкраїнська тихо спить. 
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МЕЛЬНИЧУК Ніна, 

1934 р. н., с. Тучапи, 

Грубешівського повіту 

 

НАРОДНИЙ ПОЕТ АНДРЕЙ 

КУМЕЦЬКИЙ 

 

Багато видатних людей народила хо-

лмська земля. Серед них народний поет Михайло Андрійо-

вич Кумецький. Свої вірші і пісні він підписував псевдоні-

мами МАК або Андрей Кумецький. Це тому, що жив і тво-

рив за часів папської Польщі, де не міг вільно друкувати 

свою поезію. Поет жив серед селян, прекрасно знав життя 

простого люду, виступав на захист українського правосла-

вного населення Холмщини. 

Найбільшу славу йому принесла книжечка віршів «За-

клик до Туркович». Турковицька тематика займає визначне 

місце в його творчості. Турковичі — це перлина право-

слав’я Холмщини. Впродовж усіх років, аж до 1938 року, 

поет брав активну участь в урочистостях святкування Тур-

ковицької ікони Божої Матері. Його вірші і пісні стали на-

родними, вони покладені на музику і до сьогодення вони 

звучать на конкурсних фестивалях у Білостоці, хоча напи-

сані в 20—40-х роках ХХ 

століття. Андрей Кумець-

кий — поет самородок, його 

поезія йшла від серця до 

народу, бо він сам вийшов з 

простої селянської сім’ї. 

Народився Михайло 

Андрійович Кумецький на 

Холмщині в селі Тучапи, 

гміна Сагринь, Грубешівсь-
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кого повіту, Люблінського воєводства в 1867 році в сім’ї 

хлібороба. Прадід Михайла був з Білої Церкви, який за ча-

сів Коліївщини змушений був тікати вночі, взявши з собою 

старшого сина, та подався в Галичину, а потім у Холмщи-

ну. 

Михайло відзначався неабиякими здібностями до нав-

чання, кмітливістю, здобув освіту, багато читав, мав потяг 

до поезії. Листувався з Іваном Франком, Михайлом Павли-

ком, надсилав їм свої вірші під псевдонімом МАК (Михай-

ло Андрійович Кумецький). У сім’ї була велика бібліотека, 

більше як 5 тисяч примірників, але не збереглася: за часів І 

світової війни знищена австрійськими солдатами. Ця біблі-

отека була подарована Львом Толстим і Ковалевським. 

У 1939 році була підготовлена друга збірка, але вона 

не побачила читача, бо вибухнула ІІ світова війна. Польщу 

окупувала Німеччина і встановила свої порядки. Окупацій-

на влада, щоб міцніше закріпитися на чужій території, піді-

грівала протистояння, розбрат між польським і українським 

народами. Загинули десятки тисяч невинних людей, було 

знищено сотні україн-

ських сіл на Холмщи-

ні. 

Здоров’я Михай-

ла Кумецького було 

підірвано і в березні 

місяці 1943 року він 

упокоївся. Похований 

на православному 

цвинтарі в селі На-

бріж, поряд з могилою брата Івана Кумецького, а у головах 

у них могила їх матері Марії Кумецької. 

Наше село Тучапи 22 березня 1944 року було спалене, 

а українське населення, хто залишився живий, пізніше було 

депортоване в УРСР. 
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Пройшли роки. Тільки через 20 літ вдалося побувати 

моїй мамі Юлії зі мною на могилі свого батька і дідуся — 

Михайла Андрійовича Кумецького. Влітку 1965 року ми 

поставили скромний пам’ятник «Михайло Кумецький. 

1867–1943».  

Ось така коротка біографія поета, який любив свій на-

род і землю своєї Холмщини. 

 

 

 

НАЗАРКО Степан (Стефан), 

1940 р. н., с. Обша 

Білгорайського повіту 

 

ГІРКИЙ ПРИСМАК ВІД ДЕПОРТА-

ЦІЇ 

 

Ранньою весною 1945 року наша родина із дев’яти 

душ була депортована (насильно) із предковічних україн-

ських земель в Польщі до УРСР відповідно з Угодою між 

тодішніми урядами Польщі та УРСР від 09.09.1944 року. В 

Польщі залишили 25 моргів землі та 15 — лісу, корів, 

овець, хату — усе, що було нажите багатьма десятиліттями 

важкої праці. Ця Угода узаконила свавілля над українцями 

і стала територіальною авантюрою для виселення нас з 

прадідівських земель із Холмщини, Підляшшя, Надсання, 

Лемківщини. Угода не відповідала міжнародним правовим 

нормам, сумнівна і шовіністична. 

Відповідно до вищезазначеної Угоди, моїй родині 

був виданий евакуаційний лист від 14.02.1945 року, як і 

іншим переселенцям, в якому було визначено місце пере-

селення (Запорізька область). Везли нас в товарних вагонах 

(товарняках). У цей період процвітав бандитизм. Коли ми 
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Моя родина: 

Батько — Назарко Дмитро Івано-

вич — 1897 року народження, 

мама — Назарко (Дицяк — дівоче 

прізвище) Софія Михайлівна — 

1902 р. н., брат — Дмитро — 1928 

р. н., сестри: Єва — 1925 р. н., 

Анастасія — 1933 р. н.; близнята 

Параня і Ганна — 1935 р. н., 

Наталя — 1937 р. н. і я — Стефан 

— 1940 р. н.  

 

їхали, нас грабували, а тих, хто чинив супротив цьому 

грабунку, бандити по-звірячому били. Приїхала наша ро-

дина в Чернігівський район За-

порізької області, село Мико-

лай Дорф, колгосп 

«Осов’яхім», на німецьку коло-

нію (до війни тут проживали 

німці, яких цариця Катерина 

друга запросила, наділила зем-

лею, щоб  своєю працею пока-

зували, як потрібно господарю-

вати (перед війною всіх німців 

вивезли). На цій німецькій ко-

лонії всі хати були зруйновані, 

наша родина поселилась в хату, 

над якою не було даху. Тут ми 

пережили злидні і голод. Пере-

селенський люд залишав все і 

тікав на Західну Україну, так 

зробила і моя родина. Старші 

сестра Єва і брат Дмитро пої-

хали раніше, мої тато і мама, 

взявши клумачки з їжею, яка 

була в нас, подались в дорогу. 

Кожні півкілометра нас, дітей, годували, і ми далі йшли. 

Прийшли до станції пізно ввечері, добра людина нас пус-

тила в свою хату, ми розмістились на підлозі. Подолавши 

відстань  35 км. ми, діти, не могли 4 дні встати на ноги. 

Відпочили, сіли на товарний потяг, доїхали до селища Ко-

зова на Тернопільщині. Це було ранньою весною, не було 

що їсти. Біля Козової стояли кагати з картоплею. Тільки-но 

лід розстав, ми брали цю мерзлу картоплю і їли. Місцеве 

населення нас зустріло недоброзичливо. Виявило незадово-
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лення нашою появою. Нам у вічі говорили: «Чого ви приї-

хали на нашу Україну». 

Слід наголосити, що переселення нашого люду було 

не перше. Перше переселення було під час Першої світової 

війни (тодішньою територією, де ми проживали, володіла 

Росія). Російська армія забирала людей і худобу з собою, 

розселяла по всій Росії. Таких людей називали «біженця-

ми». Моя мама була в Казані, тітка — в Саратові, багато 

людей завезли до Сибіру. Люди через рік поверталися до 

своїх помешкань, коли назрівала революція в Росії. Дорога 

повернення на свою територію була пеклом: епідемія тифу, 

голод, бруд... Хвороби косили людей. Чимало з них зали-

шилось.  

Мої дідусі і бабусі та брати Сергій і Михайло, сестра 

Ганна похоронені в польській землі (село Обша на Люблі-

нщині), а мої батьки і сестри — Анастасія та Наталя, а та-

кож брат Дмитро поховані в українській землі (с. Козова на 

Тернопільщині). 

Родовід мого села (де я народився) веде відлік приб-

лизно ще з 1778 року. Розташоване за 1,5 км. від австро-

угорського кордону. Через село текла річка Нитка. 

Село було велике: тут проживало приблизно 200 ро-

дин, із них 90 відсотків — українці. Його оточували такі 

українські села, як Замх, Бабиці, Воля Обшанська, Вільхо-

вець, Ружанець, Боровець, Коржів. Повітове місто Білгорай 

знаходилося за 32 км, а інше повітове місто Томашів — за 

25 км. Через наше село протікала річка з дивною назвою 

Нитка (по-місцевому Нітка). В 1895 р. мої сільчани збуду-

вали церкву. До нашої парафії належали також Воля Обша-

нська та Вільховець. Церква служила українцям до 1918 

року, до утворення польської держави. Відомо, що тоді по-

ляки насильно забирали церкви і перетворювали їх у кос-

тьоли. Таке відбулося і в нашому селі. Українці боронили 

свою церкву, чинили цьому свавіллю сильний спротив, але 
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поляки людей били, церковне майно палили й топтали но-

гами. В 1937—1938 роках вони примушували українців 

переходити в католицизм, заставляли підписувати так звані 

«декларації». Українців, котрі не підписували цих «декла-

рацій», переслідували. Ті, хто не підписав, позбавлялися 

будь-яких прав: дітей не могли навчати в школах, якими б 

вони здібними не були, не можна було мати ніякої приват-

ної справи, служити в державних установах. Школи навча-

ли польською мовою. Торгівлею займались лише поляки та 

євреї. Хто з українців підписав «декларацію», тому поляки 

давали право на все. Але таких було небагато. 

Село мало два фільварки. Оскільки вони були нерен-

табельні, то поляки дозволили українцям викуповувати 

збиткові землі. До 1928 року всі ліси в окрузі належали 

лише одному пану — Замойському. В 1928 році люди, хто 

мав наділи землі, добились від уряду невеличкої частки 

лісу, який належав пану. Основні лісові масиви, якими во-

лодів пан, називали — «ординацією». Український люд не 

мав права туди й ногою сту-пити, навіть збирати гриби або 

ягоди, не говорячи вже про те, щоб брати суху деревину 

для опалення помешкань. 

Я і наша родина нині розуміємо, що історію не пове-

ртають назад і не переписують її. Наше переселення (депо-

ртація) — це вже факт. Але є фактом і ще те, що, я Украї-

нець, насильно переселений (депортований) з прадідівських 

земель, нині не почуваю себе повноправним в Україні. Ме-

ні і дітям не можливо добитись, щоб працювати у вищих 

органах виконавчої влади, бути обраним депутатом будь-

якого рівня. Проект Закону України, який лежить і зареєст-

рований у Верховній Раді України ще в листопаді 2002 ро-

ку — стосовно надання українцям із Холмщини, Підляш-

шя, Надсання, Лемківщини статусу депортованих, не розг-

лядається. 
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Назарко Степан з внуком 

Миколою в Києві 

 

Переселення сталося під час війни, наша родина, як і 

всі, працювали, переважно, на землі і здавали поставки зе-

рна. За виконанням поставки пильно стежили, невиконання 

поставок могло вартувати людині життя. В період депорта-

ції основним для людей було вижити, тоді ніхто не думав 

про статус депортованого. Державою Україна нічого не 

зроблено (а вже минуло понад 70 років з часу депортації) 

щодо відшкодування депортованим із Польщі матеріальних 

і моральних збитків, Надання землі в Україні в розмірах, 

залишеної в Польщі; упорядкування могил наших рідних в 

Польщі, як передбачає Угода від 09.09.1944 року. Немає 

ніякого рішення щодо спрощеного перетину кордону, щоб 

можна відвідати могили рідних та 

ще багато що не вирішено. 

Та попри все, наша родина 

нині працює і в подальшому буде 

сумлінно працювати на розбудову 

України. Я брав участь в ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції, від чого 

став інвалідом 2-гої групи, маю 

статус ліквідатора наслідків на 

ЧАЕС, 1-ша категорія. Наша ро-

дина і я особисто через цей спогад 

звертаємось до всіх українців (де-

портованих) з Польщі у 1944—

1946, 1948 та 1951 роках) і їх наща-

дків (дітей, онуків), які проживають в державі Україна та в 

інших державах світу згуртуватись, відшукати  один одно-

го, адже у нас — спільна доля, і згадати та розповідати сво-

їм нащадкам про їхнє коріння, діалект розмовної мови на-

ших прадідів, їхню культуру, пісні, звичаї. 
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Маленький Володимир 

Найдюк з родиною, 1937 р. 

 

 

НАЙДЮК Володимир, 

1931 р. н., с. Волосковоля 

Володавського повіту 

 

ВИГНАНЦІ З ПРАПРАДІВСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Я, Найдюк Володимир Семенович, народився в селі 

Волосковоля Володавського повіту Люблінського воєводс-

тва  1931року. Мій дід, Матчук Вікентій Григорович, відо-

мий в усій окрузі громадський і мирський діяч. Тато — 

Найдюк Семен Іванович, мама — Анастасія Вікентіївна, 

сестри — Віра, Надія і я, Володимир, посідали і обробляли 

господарство в 25 га землі. Крім того, тато Семен мав 50 

вуликів бджіл, був повітовим інструктором бджолярів то-

вариства «Рій». Мама, Анаста-

сія, пряла, ткала рядна(плахти), 

сукно і полотно, в’язала, виши-

вала. За своє життя мама витка-

ла не один кілометр всяких ви-

робів. Без прядки (коноврітка) 

цього неможливо було зробити. 

Веретеном з кужеля пряла, коли 

потрібно було трішки якоїсь 

нитки. На Рівненщині після де-

портації мамине ткацтво було 

засобом нашого виживання. 

У пам`яті рідна хата з са-

дибою, у ній я народився. Кож-

ного року в цій хаті освячували 

паски перед Великоднем всі пра-

вославні люди села. В цій хаті 

пригощався і пив горілку з медом Головний уповноваже-
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Дід В.Найдюка – 

Матчук Вікентій Гри-

горович 

 

Мама В.Найдюка 

Анастасія Вікентієвна 

ний по депортації Віктор Миколайович Підгорний (у пода-

льшому секретар ЦК УРСР). Говорив: «Їдьте, там чекають 

вас обмебльовані квартири». Ніхто йому не вірив. А наші 

будівлі всі стоять. Творці нашої долі поляки(бандити) 

робили все, щоб вигнати нас і приказу-

вали «milcz» (мовчи, то виживеш). У 

душі було полум’я, язики мовчали — 

вижили. Вони били, грабували, заби-

рали коней з возом, забирали свиней. 

муку, мед. Те. що не могли забрати, 

нищили. Мед виливали на землю, кру-

пи і муку розсипали теж. Маму, Анас-

тасію Вікентіївну, били 2 години, бо 

вона не давала зґвалтувати старшу до-

ньку Віру. На вулиці в тата Семена 

Івановича стріляли. Широкий, шкіря-

ний пояс його захистив (зберігаю як 

реліквію).  

Солтис с. Волосковоля Мартинюк Олександр вряту-

вав 13 чоловік від розстрілу гестапів-

цями в 1943 році. Він промовив перед-

смертне слово на німецькій мові. Тим 

самим врятував себе і мого тата Най-

дюка Семена. Відпустили всіх. 

Крім того, в селі переховувались 

два військовополонених всю війну. 

Поки були голі і босі, приходили до 

хати обігріватись. Мама Анастасія да-

вала віск лікувати поморожені ноги. 

Скільки я виніс їм сала з хлібом, а ко-

ли порозумілись з місцевими, добули 

зброю, теж приходили грабувати і не тільки нас. Вони до-

мовились з поляками: «Не зачіпайте нас, то ми не будемо 
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заважати вам». Коли наблизилась лінія фронту, вони зник-

ли з села безслідно. 

У Польщі мене питають, чи я маю злобу на тих, хто 

це зробив? Ні, я вмію прощати. Але, коли приходжу на мо-

гили рідних, в мене завжди повстає питання: чому вони 

лежать тут, а не там, де народились — на прапрадідівській 

землі?  

 
 

 

 

НОСАЛЬ Розалія, 

1934 р. н., с. Сагринь 

Грубешівського повіту 

 

САГРИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 

 

Село називається Сагринь. У березні 1944-го за дві 

доби поляки вбили і закатували в ньому понад тисячу укра-

їнців — від немовлят до найстаріших. Про цю незбагненно-

жахливу трагедію я почула через 62 роки після того, як во-

на сталася, від киянки Розалії Леонтіївни Гнатюк, котра 

була тоді дев’ятирічною дівчинкою: криваві події у рідно-

му Сагрині відбувалися на її очах... 

Допоможи нам, Боже, назавжди зцілитися од помсти 

— і полякам, і українцям. Допоможи замолити ненависть і 

нелюдську жорстокість предків. Щоб ні в кого з нащадків 

не було причини написати: «Серце болить, а розказувати 

треба...» А поки що нехай бачать сини, онуки і правнуки 

обох народів, нехай знають, що буває, коли чинити не по-

християнськи, всупереч Господу і людській сутності... 

 

Першими почали не українці 
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Якщо ж на сім замків замкнути у мурованій темниці 

із найтовщими стінами ті дві найжахливіші доби із дитинс-

тва пані Розалії, щоб не озивалися, не потрапляли на очі і 

не пропікали душу нестерпним болем хоча б на годину, то 

можна почути церковні дзвони у православному храмі Са-

гриня, які скликали на службу Божу перед кожною першою 

оранкою. Із обійстя Носалів (дівоче прізвище пані Розалії), 

розташованого на височині, побачити пару коней та чоло-

віка у святешньому білому полотняному вбрані, котрий 

вишивав плугом борозна до борозни весняну землю. Як 

віддалявся із наступною чорною ниткою ріллі аж ген-ген, 

то здавався малій Розалії білим птахом. А наближався до 

стежки і затримувався там на якийсь час — вже було зна-

ком для дівчинки, що орачу принесли в горнятах-близнятах 

обід. Отож треба й собі пригнати гусей чи корів з пасови-

ська додому і попоїсти. 

У хаті завжди було щось смачне. Мама Розалії, пані 

Надія, ніколи не готувала котлет — смаженина шкідлива. 

Зате щотижня розкладала на м’ясному фарші половинки 

варених яєць, додавала масла і спецій, згортала рулет і за-

пікала в пергаментному папері, і варення сливове готувала 

по-особливому. Воно не варилося, а. кілька ночей умлівало 

в печі у горщиках. А потім діставали з льоху — ним прис-

мачували каші. Розалія любила мамину киселицю: із ком-

поту, сметани й кількох ложок борошна. Борщ із вушками. 

Пироги, що пеклися на капустяних пелюстках. І ще багато-

багато страв, якими дивувала її мама. Дівчинка ніколи не 

бачила, як вона спала, бо коли прокидалася, ненька вже ча-

стувала сніданком, засинала — матуся ще господарювала. 

       Але й доньку пані Надія змалку призвичаювала до 

всього, що робила сама. Ліпити вареники. Справлятися са-

мій із маленьким веретенцем, коли взимку сідала за прядку. 

Із золотавої соломи виплітати довгі косички, які потім зши-

валися і вибудовувалися у височезні, понад людський зріст, 
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Маленька Розалія (друга справа) з батьками і 

сім’єю маминої сестри 

 

бочки. Як ткали у Сагрині лише чоловіки, так і солом’яних 

засіків ніде опісля більше не зустрічала пані Розалія. У од-

них виплетених бочках зберігали посівне зерно. В інших — 

для худоби і на борошно. Добиралися до них по драбинах, 

насипали круглими дерев’яними мірками, а мишам було до 

цих зернових запасів зась. 

У Сагрині мешкало багато заможних родин, котрі 

господарювали, працюючи важко, але інтелігентно, куль-

турно, освічено. Коли у дітей розпочиналися канікули, за 

шкільні парти сідали записані до «Гуртка господинь»: при-

їжджі агрономи й зоотехніки навчали жінок сівозмін, як 

доглядати, лікувати тварин і приймати в них пологи та усі-

ляких інших селянських премудростей. Батько Розалії за-

кінчив якусь господарську школу в Росії. І щоразу купував 

календарі Ваврисевича, холмщанського педагога, редакто-

ра й видавця, котрий сам був селянським сином і знав, що й 

до чого, усе на світі. «Не зробиш так, як написано у Ваври-

севича (коли сіяти, чим підживлювати й таке інше), то й 

урожаю не буде», — казали сагринці. Ті з них, які не мали 

змоги придбати календар (коштував недешево), сиділи над 

ним у сусідів. Бо треба, наголошує пані Розалія, не просто 

любити землю, поважати її, відчувати, а й з розумом до неї 

ставитись. 

Куток, де вона 

жила, називався Кор-

чунок. Тому що її ба-

бусі довелося викор-

човувати берези, яки-

ми заросло поле за 

десять років, доки во-

на мешкала із сім’єю 

в Оренбурзі. Мама 

Розалії тільки наро-

дилася, коли холмщан 
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виселили з рідної землі вперше, 1914 року — до Росії. А 

прапрадід, ще за панщини працював у місцевого поміщика 

економом і упродовж кількох років був підрядником на 

будівництві сагринської церкви. Вона, автокефальна право-

славна, зміцнювала дух сагринського українства вірою. Це 

у той час, коли її не забирали, як у 20—30-ті роки під кос-

тел, а відродилося коли в ній православ’я з 1 вересня 1939-

го, після нападу Німеччини та розпаду Польської держави. 

Ожила тоді філія благодійного культурно-просвітницького 

товариства «Рідна хата», його драмгурток ставив українські 

п’єси. Бо у двох школах, просторих і гарних, раніше викла-

дали, залежно від того, яка тоді панувала влада, російською 

(до 20-х років) або польською. А за рідну мову, почуту на 

перерві, польські учителі били учнів лінійкою по руках. 

Розалія стала ученицею 1942 року, школа українською — з 

1939-го. Коли поверталася після уроків додому, на півкіло-

метровій ділянці дороги, що межувала з лісом, над її голо-

вою свистіли кулі польських бандитів. Їхню ненависть під-

силювало те, що німці спочатку надали українцям трохи 

свободи. Зате окупанти обклали сагринців великими подат-

ками. У кожному господарстві прикріпили до поросячих 

вух металеві кульчики — треба було вигодувати і віддати 

вже велику свиню. Кмітливі українці, щоб зарізати її на 

Різдво чи Великдень собі, дуже вміло фашистів дурили. 

Пробивали патроном вухо підсвинка, перечіплювали до 

нього металевий кульчик, а здивованим нім-цям пояснюва-

ли, що тварина росте повільно, бо немає чим її годувати. 

Смертельна загроза нависла над родиною Носалів ще 

1943-го, коли й до їхнього обійстя на Різдво вдерся польсь-

кий бандит Баран, котрий грабував не тільки українців, а й 

своїх одноплемінників. Він тоді виніс із льоху їхні продук-

тові припаси і пироги (лишився тільки один книш із маком, 

який загубив), забрав мамині хустки й нового кожушка. І 

вбив би їх, якби не вимолила порятунок Данута — бідна 
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полька, котра жебракувала по селах із дочкою, боса й гола, 

не знала, як перезимувати, а вони її прихистили. Згодом за 

приязнь і добро віддячили їм прихистком ще й інші порядні 

чуйні поляки. Не чекали ж Носалі нечуваної жорстокості 

від сусіда Петра, котрий мешкав за триста метрів від них і 

навіть розмовляв з ними українською. 

Двох сагринців поляки убили взимку 1944-го. Одно-

го, котрий поїхав по дрова, закатували в лісі. А в другого 

влучила куля, коли обороняв Сагринь, як хотіли спалити 

вперше. Односельці проводжали загиблих з почтом. І не 

знали, що незадовго небіжчиками стануть майже всі вони, 

але по-людськи похоронити їх буде нікому й ніяк... 

 

Опівночі на 10 березня... 

 

Тривога й небезпека витали в повітрі, відколи запа-

лали навкруги Сагриня села. Розалія Леонтіївна й досі не 

збагне, чому ж її односельці не втікали кудись уже тоді. 

Вона з батьками залишалася у своїй колонії (віддалене від 

центру обійстя) на Корчунку лише вдень, а ночувати ходи-

ли до родичів у село. Опівночі з 9 на 10 березня. Сагринь 

почали обстрілювати. А десь із 4-ї ранку поляки оточили 

село й від запалювальних куль спалахнули хати, стодоли й 

стайні. Заревла худоба, закричали, вибігаючи з осель, пере-

лякані люди. Мама нашвидку вдягнулася, накинула пальте-

чко на Розалію, і вони побігли до Зелінських — маминої 

тітки Катерини і її чоловіка Данила — найшанованішого 

представника сагринської громади. На Першу світову війну 

пішов військовим лікарем, потрапив у полон до німців, зці-

лював там полонених від інфекційних та усіляких інших 

хвороб. Крім освіти, багатого досвіду, мав ще й неабияку 

здібність: руками діагностував каверну в легенях і запален-

ня мозку. Мама Розалії спитала Данила Степановича: «Що 

їм робити?» «Рятуйтеся!» — відповів він, трохи провів їх у 
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с. Пісочне, біля пам’ятного 

кургану в пам’ять загиблих на 

Холмщині 

на-прямку лісу й повернувся додому. Він із родиною й кі-

лька сімей зачинилися у мурованій бані: там уціліли. Хату 

поляки підпалили, а до бані чи не змогли добратися, чи не 

схотіли. Бо поранених було чимало й серед нападників, 

лікаря потребували й вони. За два кілометри від Сагриня 

розривна куля пробила плече мами Розалії й вийшла через 

груди, не зачепивши, слава Богу, ні серця, ні легень. Вона 

сховала поранену руку, з якої цебеніла кров, до підпереза-

ного кожушка. Кулі літали над ними, коли йшли ровом.  

Мама геть знесиліла, і вони лягли удвох у рові на сніг пе-

репочити.  До 4-ї дня під ними розтанув сніг і просохла 

трава. Навіть не застудилися. Вийшли до самотньої хати у 

полі, де зібралося зо три десятки сагринців (їх потім усіх 

там закатували). Звідси було видно, як горіло й грабувалося 

село: з їхнього двору поляки вивезли шість во-зів добра. 

Мала Розалія почула, як страшний рудий бандит наставляв 

свою команду, щоб пильнували, бо десь тут має бути поль-

ка з дитиною. А вони з мамою вже знали, що її вбили за сто 

метрів од цієї хатини. Розалія підійшла до рудого й сказала, 

що вона полька (мовою володіла добре), що мама пора-

не-на. І той направив їх до Мо-

дриня, де діяв тоді польовий 

госпіталь. 

По дорозі зайшли до бі-

дної хатини поляка Казика. Він 

був дуже віруючим, мав багато 

розумних слухняних дітей, де-

котрі з них підпрацьовували в 

родині Розалії — пасли корів. 

Казикова дружина одразу зава-

рила ромашку, щоб промити мамину рану. Розалія вжахну-

лася, коли мама розв’язала по-

яс кожушка і з неї впала додолу 

«печінка». Вона ще довго так 
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Розалія на військовій 

службі 

 

думала. Бачила печінку, як вдома різали теля чи свиню, 

прийняла за неї великий кавалок запеченої маминої крові. 

Мама скрикнула, уздрівши за вікном свого сусіда Петра на 

білому коні й за ним кілька сотень бандитів. «Пані Надю, 

хутко під лавку!», озвалася Казикова жінка, а малу Розалію 

примостила до своїх дітей на піч. Досиділи тут до ранку й 

пішли в село. Дорогою скрізь переступали через тіла уби-

тих. Данило Зелінський зробив мамі другу перев’язку. Зго-

дом вони попрямували в поле шукати наймолодшу мамину 

сестру Настю. Знайшли її мертвою — сусід Петро вистрі-

лив їй межи очі. Лежав убитий юнак у гімназійній формі. 

Сусідка Шпачиха, ще дихала: притискала до себе трирічну 

дитину, а восьмирічна, поряд, уже була мертва. Допомогти 

їм було нікому. Трагедії, що сталися за дві доби у Сагрині, 

були страшніші одна за одну. Дуже вродлива шістнадцяти-

річна дівчина Ліда із багатої сім’ї десь вчилася, а додому 

приїхала на шевченківські свята, які відзначалися в Сагрині 

дуже цікаво, з виставами й піснями. Вона з розпачу подря-

пала обличчя бандита, котрий намагався зґвалтувати її на 

кладовищі. Озвірілі нелюди прив’язали одну ногу дівчини 

до дерева, а другу — до коня, й розір-

вали... Багато сагринців згоріли у своїх 

хатах. До сотні загинули у церкві, заки-

дані гранатами. Нині в ній — костел... 

А новонароджені, закатовані й розві-

шані на плоті... 

Все, досить продовжувати пере-

лік тих нещасть уже просто не можу... 

Пані ж Розалія чимало із тих страхіть 

бачила дев’ятирічною дівчинкою, із 

тими спогадами мусить жити. Врятува-

тися вдалося чотирьом сотням сагрин-

ців. Їх потім усіх депортували із спо-

конвічної рідної Холмщини до України. 
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Вони винесли з пекла у своїх душах неабияку жагу до жит-

тя. Багато з них здобули вищу освіту, стали відомими ша-

нованими людьми. Розалія Леонтіївна Гнатюк — дуже дос-

відчений провізор. Вона навідується у Сагринь — зовсім 

інший, здичавілий і змалілий порівняно із селом її дитинст-

ва. Зупиняється біля свого двору (там мешкають поляки, 

переселені з Волині), але зайти — немає снаги... Як же дов-

го має відмолювати її Сагринь Польща... 

 

Літературний запис журналіста 

Людмили Яновської 

м. Київ 

 

 

 

 

 

ОСТАШ Надія (Бо-

саковська) 1942 р. н.,  

с. Березно  

Холмського повіту 

 

  

 

БОСАКОВСЬКИЙ Ілля, 

1939 р. н., с. Березно 

Холмського повіту 

 

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ ПІВСТОЛІТТЯ 

 

Нарешті, здійснилася давня мрія — побачити рідне 

село Березно на Холмщині, де ми народилися, де споконві-

ку жили наші батьки, діди і прадіди. 
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Це сталося 21 вересня 2006 року і пов’язане з урочи-

стостями з нагоди 140-ої річниці від дня народження пер-

шого Президента України Михайла Грушевського. У цих 

урочистостях брали участь члени товариств «Холмщина» з 

різних областей України: Київської, Львівської, Рівненсь-

кої, Волинської. 

З нетерпінням ми чекали того дня, коли, нарешті,  

відвідаємо рідні місця. За п’ятдесят років нам довелося ли-

ше один раз побувати у Польщі,  Ольштинському воєводс-

тві, куди переселили мешканців села Березно у ході опера-

ції «Вісла» (1947). Там проживав наш дядько, Туяк Ілля з 

сім’єю. У рідне село він не повернувся, там і помер у 1975 

році. Наші батьки, діди, прадіди постійно жили у селі. За 

розповідями батьків с. Березно вони змушені були покину-

ти у час Першої світової війни за наказом царського уряду. 

Цю першу депортацію українців Холмщини здійснила ро-

сійська армія, відступаючи під натиском австро-угорських 

військ. З цієї причини наша мама, Босаковська Віра Степа-

нівна, народилася у Полтаві у 1920р. Через рік вона з бать-

ками повернулася назад у село Березно. Дівоче прізвище 

мами — Туяк (мій дід по лінії мами — Туяк Степан), але 

односельчани називали її «дочка Середихи», бо моя баба 

мала дівоче прізвище Середа. Сім’я батька, Босаковського 

Лавріна Антоновича, опинилася у Середній Азії (Киргизія), 

десь біля міста Ош. Вона складалася з семи осіб (батьки: 

Антон і Текля (дівоче прізвище Нець), брати — Іван, Ми-

хайло, Томко, Віктор, сестра Настя). Жили там кілька ро-

ків. Жили дуже бідно, мешкали у землянці. Наш батько був 

пастухом, пас худобу цілого села. Платили за цю роботу 

зерном, борошном. Дід Антон займався столяркою. Батько 

розповідав, що пам’ятає з тих часів людей з вузькими чор-

ними очима, які жили в круглих юртах, вистелених кили-

мами. Ці люди займались вівчарством. 
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Ілля Босаковський (справа). 

 

До приїжджих киргизи ставились добре. Згодом дід і 

баба захворіли на тиф, дід Антон там і помер. Деколи наш 

батько (йому у той час було близько 5-6-ти років) із своїм 

братом Михайлом ходили жебрати, просити хліба, бо був 

голод. Батьків брат Іван теж хворів на тиф, але вижив і од-

ружився у цьому селі (він був найстарший), забрав до дру-

жини маму і всіх братів та сестру. 

За Брестським миром 1918 року етнічні українські 

землі Холмщини, у межах колишньої Холмської губернії, 

були визнані складовою частиною Української Народної 

Республіки. Тоді до 1922 року більшість українців, депор-

тованих до Росії, повернулися додому. З 1919 до 1939 року 

Холмщина входила до складу Польщі. Ризький договір 

1921 року узаконив приналежність холмських земель поль-

ській державі (див.: Енциклопедія українознавства.—Львів, 

2000. — Т. 10. — С. 3615—3621). 

Отже, згодом сім’я батька повернулася у рідне село, 

а старший брат батька Іван залишився у Киргизії. Зв’язки з 

ним з тих часів втра-

тилися. Лише через 

багато років через 

Червоний Хрест, піс-

ля Другої світової 

війни, він відшукав 

своїх братів, листува-

вся з їхніми сім’ями, 

але зустрітися не вда-

лося. 

Як відомо, у ра-

мках польсько-радянської Угоди від 9 вересня 1944 року 

мешканці села Березно були депортовані на територію Ра-

дянської України. Ще раніше (у 1939 році) була вже спроба 

вивезти сім’ї з села у Радянський Союз. Деякі односельці 

поїхали у Волинську область (м. Ковель). Як розповідала 
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мама, там їх поселили в божниці (синагозі). Діти голодува-

ли, хворіли, помирали. Весною сім’ї повернулися назад. А 

у 1945 році всіх вивозили з села примусово. Усім видали 

евакуаційні листи, де було описане майно, залишене у 

Польщі. Везли поїздом. З собою можна було брати лише те, 

що руки могли підняти. Мої батьки взяли з собою корову, 

бо діти були малі, трохи пшениці. Спочатку вони приїхали 

у Запорізьку область (с. Смоляна біля Хортиці). Виванта-

жили їх серед степу — і роби, що хочеш. 

Поселили три сім’ї у колгоспних яслах. Ходили в 

колгосп на роботу. Колгосп не платив, бо корова нібито 

з’їдала більше, ніж належалося платити. У колгоспі оброб-

ляли кукурудзу, соняшник, їздили в Запоріжжя продавати 

муку з тої пшениці, що з собою привезли. Згодом почали 

втікати... Так багато наших людей опинилося у місті Дубно 

Рівненської області, дехто — у навколишніх селах. Деякі 

сім’ї — у Волинській області. Поодинокі сім’ї лишилися у 

Запорізькій області. Мешканці села Березно підтримували 

між собою тісні родинні і сусідські контакти. Це допомага-

ло їм вижити у середовищі, яке для них було своїм з погля-

ду мови, релігії, але все ж не було рідним із погляду тради-

цій, звичаїв, фольклору, місцевих побутових «дрібниць», 

які дають людині комфортне відчуття, що вона серед своїх. 

Старше покоління та частково кілька наступних поколінь 

психологічно не адаптувалися до нових умов. Місцеве на-

селення ставилося до них зовні спокійно, хоч і не виявляло 

особливої приязні. Аналогічним було ставлення холмщаків 

до місцевих жителів, яких вони називали «забужняки» 

(тобто ті, що за рікою Буг), а місцеве населення досі нази-

ває їх «переселенці». Інколи, в певних ситуаціях, ці назви 

могли набувати й образливого змісту. Частково ситуацію 

згладжували мішані шлюби між місцевим населенням і 

прибулими, хоча слід зауважити, що вони траплялися не 

дуже часто і не схвалювалися у середовищі холмщаків. Хо-
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 Босаковський Іван Антонович з 

дружиною, 1946-47 рр. 

 

лмщаки намагалися одружуватися «зі своїми», тобто вихід-

цями з Холмщини. Такі шлюби тривають і зараз, у третьо-

му й четвертому поколіннях. Це значною мірою допомагає 

березенцям зберегти свою ідентичність, пам’ять про ро-

динний край, про свої корені, про давні звичаї, традиції, 

фольклор. 

Переважна більшість жителів села Березна посели-

лися у передмісті Дубна, що й досі називається Сурмичі 

(раніше тут протікала річечка Сурмиця). Переселенці праг-

нули перебратися ближче до земляків, до «своїх». Відірвані 

від рідного краю, відчували страх перед невідомим і, як 

малі осиротілі діти, намагалися триматися разом. Пересе-

ленці з Холмщини були переважно сільськими жителями. 

Навіть у Дубно вони тривалий час вели напівміський, напі-

всільський спосіб життя: обробляли городи, утримували 

корів, кіз, свиней, курей, дехто тримав коней, косив сіно 

тощо, тобто продовжували той спосіб життя, який вели 

вдома раніше. Працювали на підприємствах міста, перева-

жно на малокваліфікованих роботах (через брак освіти). 

Наш батько, Босаковський Лаврін, працював ливар-

ником у ливарному цеху ливарно-механічного заводу. Ма-

ма, Босаковська Віра, довго не працювала, а коли діти ста-

ли дорослими, влаштувалася при-

биральницею на цьому ж заводі. 

Хоча ті представники старшого 

покоління, які мали відповідний 

рівень освіти (таких, правда, були 

одиниці), працювали у сфері об-

слуговування, деяких державних 

органах (напр., райфінвідділ), 

продавцями, завгоспами тощо, 

один — навіть лікарем. Діти і 

внуки переселенців, які ходили 

до шкіл уже в Дубно, старанно 
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Родина Босаковських: Віра, 

Надія, Ілля та Лаврін 

 

вчилися, здобували середню та вищу освіту, стали інжене-

рами, науковцями, лікарями, медсестрами, педагогами, пе-

рекладача-ми, юристами, металургами, працівниками текс-

тильної промисловості, спеціалістами у галузі атомної ене-

ргетики тощо. 

Я, Осташ (Босаковська) Надія, закінчила з відзнакою 

Львівський університет, стала філологом. У 1964 році по-

над рік викладала українську мову в середній школі № 17 

м. Макіївки Донецької області, де був дуже гарний і друж-

ній педагогічний колектив. Потім викладала німецьку мову 

у селі Судобичах біля Дубно, а через рік працювала викла-

дачем німецької мови у середній школі № 8 Дубно. У 1973 

р. перейшла на роботу в Інститут суспільних наук Академії 

наук України у м. Львові (тепер — Інститут українознавст-

ва ім. Крип’якевича Національної Академії наук України). 

У 1980 році захистила кандидатську дисертацію у галузі 

мовознавства в Ужгородському університеті, зараз працюю 

в Інституті українознавства Національної Академії наук 

України на посаді старшого наукового співробітника, беру 

участь у виконанні колективної теми відділу — укладання 

«Словника української мови 

XVI — першої половини ХVІІ 

ст.» (вийшло друком уже 12 ви-

пусків). 

А я, Босаковський Ілля 

Лаврентійович, закінчив Львів-

ський політехнічний інститут, 

став фахівцем у галузі атомної 

енергетики. За роки роботи в 

тепловій і атомній енергетиці за 

період більше 30 років отримав 

8 авторських свідоцтв СРСР, 

один патент України, нагрудний 

знак «Винахідник СРСР», маю 
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друковані праці по енергетиці.  

Згідно з евакуаційними листами, які одержали від 

польської влади, кожна сім’я при в’їзді в Радянський Союз 

(ці листи зберігаються як важливий документ і реліквія), 

вони взамін залишених у Березно будівель отримала будів-

лі в Дубно. Переважно це були помешкання поляків, яких, 

у свою чергу, переселили в Польщу з Дубно згідно з урядо-

вими угодами. Оскільки часто це були старі будівлі, біль-

шість переселенців збудували собі нові і впорядкували са-

диби. 

Наші батьки одержали постійне житло лише у 1950 

році. П’ять років вони мали тимчасове житло, де в будинку 

жило чотири сім’ї. Перші роки проживання у Дубно були 

важкими. Завод, де працював батько, не платив зарплати. 

Ми дуже голодували і змушені були ходити в поле по ко-

лоски, які залишалися після збирання врожаю. Завод за ро-

боту платив продукцією власного виробництва, яку треба 

було продати, щоб прожити. 

   Між березенцями, які живуть у Дубно, та земляками 

у Польщі, контакти тривають постійно, в Україну їздять 

часто, так само і в Польщу. Це традиція: гість, який приї-

хав, наприклад, у Дубно, намагався відвідати всіх знайомих 

односельчан, поговорити з ними і розповісти про тих, які 

лишилися в Польщі. Всі односельчани сприймають один 

одного як рідні, всі їх новини — про родичів. Це і підтри-

мує в людях старшого віку ностальгічні спогади. Дуже час-

то у їхніх розмовах можна почути вираз «там, вдома», тоб-

то у с. Березно. Адаптуватися психологічно до нового місця 

та умов життя ці люди, вирвані з корінням із рідного ґрунту 

(особливо старші віком), повністю так і не змогли. Частко-

во ця адаптація наступає у 4—5-ому поколіннях в більшос-

ті в сім’ях, змішаних із місцевим населенням. У попередніх 

поколінь відчуття в душі нового середовища, як рідного, 

немає. Воно там, у минулому, і передалося дітям генетич-
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но. Психологічно ці люди стали як перекотиполе: у них ро-

здвоєна душа. Живучи сьогоднішнім днем, постійно відчу-

вають тягар минулого за плечима. Нелегка доля у цих лю-

дей. Овіяна постійними спогадами про покинуті рідні міс-

ця, друзів, рідних, пригоди й витівки молодості, запахи ди-

му з димарів рідних осель, буйні трави рідних лугів. 

Нам було три і шість років, коли наша сім’я змушена 

була покинути с. Березно. Але, на диво, лишилися у пам’яті 

зорові «фотографії», спогади як відгуки минулого. Мені, 

жінці, часто здавалося, що це сон або ще щось. Один із 

спогадів — озеро у селі в зимовий час. Запитувала у мами, 

чи справді у нас було озеро. Відповідь була ствердною. 

Друга — платформа вагона у літній день, який везе нашу 

сім’ю з рідних місць у невідоме. 

Яким радісним і щасливим для мене був той день, 

коли я справді побачила те озерце, яке і сьогодні є у селі 

Березні.  

Ще більшою несподіванкою для нас була зустріч із 

хатою, де жила сім’я мами, зустріч із криницею, тим под-

вір’ям, де виросла мама, їй, на жаль, не довелося побачити 

своє село після депортації. А, може, й на добре, бо серце її 

не пережило б такої 

зустрічі. У тій хаті жи-

вуть інші люди, мож-

ливо, такого ж віку, як 

і наші батьки, яких 

уже не стало. Ці стар-

ші люди, українці, щи-

ро і приязно зустріли 

гостей з України, а ми 

були вдячні їм за те, 

що ми змогли ступи-

ти на те подвір’я, де 

жила мама, доторкнутися до вікон, дверей, порогу рідної 
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хати. Завдяки сподвижницькій роботі Владислава Коваль-

ського, нашого земляка, в селі збудовано прекрасну право-

славну церкву, де небагато сімей українців мають змогу 

молитися у недільні та святкові дні. Ми захоплені цією це-

рквою, вона дуже мила і гарна, для неї вибрано досить вда-

ле місце. Адже стара церква у с. Березні була знищена у 

1938 році.  

Біля церкви розташований православний цвинтар, до 

речі, дуже акуратний, який оточують по периметру могутні 

дерева, які збереглися ще з довоєнних часів. А ще однією 

радісною зустріччю був музей історії села, розташований в 

ошатній новій сільській школі. Ми побачили довоєнні спи-

ски учнів школи, де є прізвища наших батьків, побачили 

фотографії, на яких упізнали батька, маминого брата, одно-

сельчан моїх батьків, яких ми знала і які жили у Дубно (ба-

гатьох із них уже не стало). З великою вдячністю згадуємо 

Ренату Ґурську, невтомну трудівницю, яка є організатором 

шкільного музею. Ми вдячні долі за те, що вона дала нам 

можливість зустрітися з рідним краєм, походити рідними 

вулицями, стежками. І мріємо про нові зустрічі. 

 

 

 

 

ПАВЛОВСЬКА Ганна, 

1943 р. н., с. М’ячин 

Грубешівського повіту 

 

ГІРКИЙ ОСАДОК МИНУЛОГО 

 

В родині мого батька, Павловського Івана Павлови-

ча, 1922 року народження було троє синів і одна донька. 

Займалася сім’я роботою у власному господарстві (30 га 

землі, 4 корови, 5 коней, до сотні курей, гусей, качок). 
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Усі члени сім’ї, крім бабусі, були грамотні. Дід 

(1880) закінчив російську школу за царизму, троє його ді-

тей — польську гімназію у Замості. Старший син, брат ба-

тька (1905) — закінчив російську школу в с. М’ячин (потім 

у с. Станіславка був учителем початкової школи), згодом 

навчався в учительській гімназії у Холмі. А коли ж у 1945 

р. «непевних поляків» теж переселяли, працював у м. Ще-

цин завідуючим обласним відділом освіти. Вся родина Па-

вловських, окрім мого батька, переїхала у воєводство 

Вавбжих, де їх і розкидано було по різних селах та містах. 

Родина моєї мами, Вальчук Марії Семенівни, також 

мала четверо дітей. Мама і старший брат закінчили польсь-

ку гімназію, а батьки їхні були неграмотні. Родина мала 7,5 

га землі, на яких і господарювала. 

Село М’ячин було велике: 200 дворів, до 1000 чоло-

вік населення. У ньому була початкова школа, залізнична 

станція. До 1939 р. в селі стояв костел, а з 1939 р., коли ні-

мці завоювали Польщу, а в М’ячині «будували» Україну 

(так німці загравали з Росією), він став православною церк-

вою. 

Церква відігравала значну роль у відродженні укра-

їнства. Священик Лящук не давав їй згаснути. У 1940 р. він 

створив український осередок, де читали вірші Тараса Ше-

вченка, Лесі Українки, співали українські пісні. Поляки 

били священика, намагались спалити його хату, залякували 

молодь. Як згадувала моя мама, в хаті дідуся Вальчука Се-

мена збирались активісти, мама й інші дівчата по черзі пе-

реховували український прапор. 

У М’ячині була початкова польська школа (з 1918 

р.). Оскільки українців було більше, ставлення польських 

учителів до українських дітей було нормальним. 

Батьківська хата була під солом’яною стріхою, з 

двома кімнатами, кухнею, дерев’яною  підлогою. Сіяли 

пшеницю, жито, вели господарство. Не бідували. 
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Ганна Павловська зі своїм татом, 

2004 р. 

 

Родина моєї мами у 1939 р., коли німецька влада до-

зволила українцям виїжджати із завойованої ними терито-

рії, склавши на вози свої пожитки, рушила на Україну. Дої-

хали аж до Вінниці, місили болото, «годували» вошей, но-

чували у церквах... Через кілька місяців, напередодні зими, 

повернулися назад у своє село. 

До 1940 р. стосунки між поляками та українцями ще 

були приязні, сусідські. Разом відзначали всі релігійні свя-

та. Коли почалася війна Німеччини з Радянським Союзом, 

життя в селі змінилося на гірше. Німці забирали молодь на 

роботу до Німеччини, за кожну провину — розстріл. Укра-

їнців виганяли з села і заселяли німецькими колоністами з 

Югославії, Хорватії (фольксдойчі). 

У 1943 р. було вщент спалене поляками село Берес-

тів, розташоване за 5 км від М’ячина. Тут загинуло до 200 

українців. Убиті були наші сусіди — Супрун Йосип, Ви-

трищ Микола, вся сім’я Ковальчуків (5 осіб). Влада в усьо-

му потурала нападникам. 

У листопаді 1944 р. почалася депортація українців. 

Все проходило організовано, для цього совєти дава-

ли військові американські машини, вивозили людей до ста-

нції, саджали по чо-

тири-п’ять родин із 

майном у товарні ва-

гони. Їхали два місяці, 

у вагоні ставили бур-

жуйку, спали на міш-

ках із мукою, зерном. 

На новий 1945 р. доб-

ралися до місця приз-

начення: Одеська (те-

пер Миколаївська) 

область, станція Ка-
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мінний Міст, а потім ще 20 км до села Маринівка, Доманів-

ського району. 

На новому місці нас зустріли добре, гостинно, став-

лення влади й селян було дружнє. Підселили до місцевого 

населення. Батько влаштувався в МТС, закінчив курси, 

працював трактористом, комбайнером. Мама займалася 

шиттям. 

За залишену хату (нерухомість) у с. М’ячин дідусь у 

1955—1961 рр. отримав 1000 крб. За землю (7,5 га) не 

отримав ніяких відшкодувань. 

Доброзичливо сприйняли нас на Миколаївщині, але 

туга за рідним селом, за лелеками (чорногузами), за рідною 

стріхою змушувала переселенців зніматися з місць і їхати 

ближче до Бугу. Ми зупинилися на Волині. Хоча, в 1956 р. 

було дозволено вернутися в Польщу (мій батько з родиною 

міг туди виїхати), але насиджені місця ніхто не хотів поки-

дати. 

У селі М’ячині нікого з нашої рідні не залишилося. Я 

ні разу не була в ньому після депортації. 

Стараюся, по можливості, відвідувати могили моїх 

дідуся і бабусі Павловських аж біля Вроцлава, яких я ніко-

ли не бачила. 

 

 

ПРУС Марія, 

1929 р. н., с. Телятин 

Грубешівського повіту 

 

ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ МИ 

ЗБЕРЕГЛИ 

 

Народилася я в с. Телятин Тома-

шівського повіту Люблінського воєводства у 1929 р. 
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Початкову освіту отримала у польській школі. Під 

час німецької окупації навчалася в українській школі 

(1939—1940). В 1940—1941 рр. — в українській торгове-

льній школі, а в 1943—1944 рр. — в українській гімназії. 

Після арешту українських учителів польською Крайовою 

Армією навчання у гімназії припинилось. У 1945 р. нашу 

сім’ю та односельців було переселено на Сумщину, а потім 

— на Одещину, ще пізніше — на Полтавщину. З Миргоро-

да ми з односельцями пішки повернулися в Тернопільську 

область до міста Теребовлі, де й закінчила середню школу. 

А тепер про першу депортацію моєї родини. У 1914 р. 

родини моїх батьків були евакуйовані, бо на їхніх землях 

проходила лінія фронту, воювали Австрія та Росія. Оскіль-

ки мої предки були під владою Росії, їх евакуювали до Ро-

сії. 

Батька з родиною завезли в Тюмень, а мамину роди-

ну — в Астраханську губернію. Через 7 років евакуйовані 

повернулися на свої землі, але не всі. Дідусь по татові, і 

бабуся по мамі залишилися на вічний спокій у чужій землі. 

Бабуся по батькові померла вже у своєму селі, зали-

шивши п’ятеро дітей віком від 14-ти (мій батько) до 2 ро-

ків. Діти дуже бідували в наймах у чужих людей, бо самі 

ще не здатні були вести господарство. Старші хлопці пасли 

в господарів корів, доглядали коней. Двох малих дівчаток, 

віком двох і чотирьох років, забрали далекі родичі за кори-

стування землею та лісом їхніх батьків. Поки діти підросли, 

опікуни вирубали в лісі кращі дерева на свої потреби. 

Батько мій працював у Гресика Георгія і жив у їхній 

сім’ї, доки у двадцять років не одружився. Після одруження 

батьки з допомогою дідуся Саноцького Степана побудува-

ли хату на краю села, на ділянці Гонтарських, у селі так 

називали нас по матері мого батька, а Прус Пилип пристав 

колись зятем до Гонтарських із села Ликошин, де прожива-

ла вся родина Прусів, але осиротілих дітей відмовилися 
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забрати, хоч були досить заможні. Мої батьки з молодих 

років самі господарювали, забирали на зиму менших бать-

кових братів і сестер, поки ті повиростали та поодружува-

лися і могли вести своє господарство. 

 

Спогади, що гріють душу 

 

Моє село називалося Телятин, а наші люди називали 

його Тилєтин. Навколо нього були такі села: Новосілки, 

Радків, Ріплин, Посадів, Жуличі, Ликошин і Василів, де 

народилася Ніна Кухарчук, дружина Хрущова М. С. 

Особливо красиві були його околиці. На північ від 

села протікала річка посеред господарських луків, де з-

поміж різної зеленої травички росло багато квіточок: чер-

воних, жовтих, привабливою була травичка-трясучка. Було 

чимало щавелю. Мама посилала мене рвати його на зеле-

ний борщик. 

Згадується пора косіння. Спочатку косили сіно, опіс-

ля (на тій же ділянці) — отаву. 

Скошена трава лягала рівними покосами, по яких не 

дозволялося ходити. Вони підсихали й жіночки в білих ба-

тистових хустинах та білих запасках з фальбанками перет-

рушували травичку, щоб підсихала на сонечку. Потім скла-

дали в копички, які старалися скоріше завезти додому, щоб 

не намочив дощ. Сіно і отаву складали на горищі (корм для 

худоби та коней взимку — готовий). 

Після завезеної додому трави на луках, біля самої рі-

чки, відбілювали полотно. Його намочували у воді й розс-

теляли, аби сонечко вибілювало. Коли висихало, збирали 

його гармошкою, намочували й знов розстеляли. Це роби-

лося доти, поки полотно не стане білим-білим. 

Біля річки або якогось запруду кожна господиня роз-

ставляла снопики льону й конопель. Снопики занурювали у 

воду, накривали річковим мулом і землею. Так вони мочи-
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лися певний час, поки стебло згнивало, а волокно залиша-

лося. Снопики висихали, а вже дома їх «тіпали» (тобто об-

бивали до стовпа конопляну солому). Волокна залишалися, 

їх обм’якшували на терлиці, потім чесали на металевих 

круглих щітках і скручували готове прядиво у повісма, з 

яких взимку пряли й ткали полотно. 

Тато займався ткацтвом. Завжди в хаті було людно: 

жінки приносили мітки (нитки для полотна). На певну кі-

лькість аршинів треба було визначену кількість мітків. Їх 

намотували на снувадлю, щоб покласти на верстат ці нитки 

відповідно до ширини й довжини полотна. Потім їх нама-

зували шліхтою (крохмалем із житньої муки), намотували 

на вал верстата. Після цього негайно приступали до ткаду, 

щоб мокрі вирівняні нитки не погнили на валу. Я часто до-

помагала в цій роботі, сукала (намотувала) цівки на спеціа-

льному станку, які батько або мати вставляли у човник. Ці 

нитки називали «уток». 

Мій тато також шив чоботи. Сам виготовляв «копи-

та». Ходив у ліс, зрізав відповідне дерево й одразу прида-

вав сокирою їм приблизну форму, а потім вистругував но-

жем. Задоволено приглядався, підправляв. Копито склада-

лося з двох частин: верхня частина дозволяла міняти під-

йом ноги. Купував шкіру на підошви, пришви, халяви в 

містечку Тишівці. Для роботи чоботи шили із юхтової шкі-

ри, а святкові — з хромової. Викройку на чоботи тато ро-

бив сам, пришву до халяви пришивав дратвою. Замість гол-

ки була шерсть із дикого кабана (називали таку голку ще-

тиною). 

Літом діти допомагали батькам по господарству: па-

сли корів, гусей. Весною зганяли сусідських курей із засія-

них городів. 

 

...на Зелені свята 
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Особливо гарно було на Зелені свята. Напасені гусе-

нята спішили додому  рядочком за своєю мамою гускою, на 

кожному був віночок із блаватів (волошок). Жовті гусенята 

й сині віночки нагадували колір нашого прапора. 

В цей день діти намагалися пасти корів біля лісу, бо 

ж треба було їм на шию сплести вінок із гілок. На роги одя-

гали віночки із блаватів, кукілю і червоних маків. 

Перед Зеленими святами, у Зелену суботу, господарі 

їхали до лісу й вирубували кілька молодих грабків або лип. 

Ці дерева закопували на подвір’ї. Таким чином висаджува-

ли зелену алею від хатніх дверей до виїзду з подвір’я на 

дорогу. В солом’яні стріхи встромляли гілки граба, липи, 

шавару (лепехи). Було дуже гарно й весело. У кімнатах ха-

ти кожну суботу долівку мазали квачем із конопляного 

клоччя червоною або жовтою глиною. 

На Зелені свята долівку застеляли лепехою. Образи 

заквітчували гілками глоду, липи та м’ятою. Встромляли 

зелені гілки і в одвірки. 

Наступали жнива. Наша хата стояла край села. Ми 

бачили, хто перший ішов жати чи косити. Жінки несли на 

плечах серпи, а чоловіки — коси. По селу зранку чувся 

дзенькіт — то клепали коси. 

У кого землі було небагато, обходився своїми сила-

ми. Багатші наймали женців на відробіток за коні або взає-

мну допомогу. 

На обід господиня виносила женцям капусту з горо-

хом, на друге — вареники з сиром або гречаною кашею. В 

кого була пасіка, господар ще виносив глечик меду. До та-

кого господаря женці йшли з великим бажанням. 

 

...на Великдень 

 

Село наше було велике, більше 200 дворів. У центрі 

села, на пагорбі, стояла красива кам’яна церква, обнесена 
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високою кам’яною огорожею, пофарбованою у білий колір. 

Кругом неї під парканом на Великдень ставали парафіяни 

із пасками, а хлопчаки, щоб краще все бачити, вилазили на 

мур. 

Ранесенько, після великодньої служби, із церкви ви-

ходили з хресним ходом. Священик святив паски, а хорис-

ти співали «Христос воскрес!». Хор у нашій церкві був чу-

довий, прекрасні голоси. Моя тітка була солісткою, мала 

дуже високий голос, сопрано. Її змінила молода дівчина 

Ольга Скоп (Гресик). Мала прекрасний голос, після пере-

селення її запрошували вчитися до Київської консерваторії. 

Чоловік не пустив. 

Храмове свято, або, як у нас казали, «празник», було 

на свято Вознесіння Христового. Приходили або приїздили 

на возах люди з інших сіл. Якщо були родичі, їх запрошу-

вали до себе в гості. 

У нашому селі була парафія, входили до неї мешкан-

ці дев’яти сіл. 

На «празник» площу біля церкви заповнювали різні 

навіси із уся-ким крамом: м’ячики, свистульки, цукерки, 

морозиво, ляльки й багато всякої всячини. 

Батьки з діточками ходили поміж «сотниками» (так 

називали продавців) і купували дітям подарунки. Вони бу-

ли дуже раді тому і з нетерпінням чекали Храмового свята 

на наступний рік. 

У селі мешкали переважно українці (русини). Було 

дві родини поляків і три родини євреїв. Вони мали невеликі 

магазинчики, в яких можна було придбати саме необхідне. 

Тому селянам не було потреби часто ходити чи їздити кі-

ньми за 9 км до містечка Лащова. 

Один єврей мав коника і їздив до Лащева купувати 

товари в іншого єврея. Люди розплачувалися переважно 

молодими півниками, яйцями, квасолею, маком і т. ін. А 
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єврей усе це возив до містечка й там вимінював на товар, 

який потрібен був селянам. 

Я ходила з мамою до єврея купити тканину або хуст-

ку. Вона мені  шила сукенку (плаття). 

Шила все: собі кабат (це тепла куртка до бедер), са-

чок — літній жакет, барханку (спідницю), а татові — нога-

виці (штани). 

Якщо не було змоги купити панчохи, то їх в’язали з 

простих льняних ниток на спицях, а потім фарбували в ко-

ричневий колір. 

Одного разу весь великий піст я в’язала собі панчо-

хи. Закінчила в’язати у великодню суботу. 

Але ж їх треба було ще пофарбувати. Мама послала 

мене до єврея по фарбу. Продавець не хотів мені продати, 

бо для них було гріхом торгувати в суботу. Я його дуже 

просила і плакала. Врешті він продав мені цю фарбу, а пан-

чохи стали вишневого кольору. Скільки ж було радощів! 

Адже я мала в чому йти святити паску. 

На краю села, недалеко від нашої хати, стояла ще 

одна церква, дерев’яна. Вона була досить величенька, але її 

чомусь називали капличкою. Навколо неї була велика об-

городжена територія. Храмове свято в цій церкві було на 

Чесного Хреста, а вважали його своїм «празником» україн-

ці, які жили серед польських сімей-колоністів. Поляки наї-

хали туди із Мазурів, тут оселилися і вже вважали себе го-

сподарями на українській землі. Поселенців називали «га-

наками». 

Служба в цій церкві відбувалася тільки на Чесного 

Хреста. Перед тим кілька днів були святковими, бо ж треба 

було в церкві прибрати, чим займалися дівчата й молодиці. 

Мили стіни, підлоги, ікони. 

На Храмове свято збиралося багато людей з нашого 

й навколишніх сіл. Біля каплиці, тобто на території, що 

прилягала до церкви, була криничка з цілющою водою, яку 
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на Храмове свято священик освячував. Казали, що з цієї 

кринички пила воду Мати Божа, як ішла до Туркович. 

Дівчата до сходу сонця ходили до цієї кринички по 

воду, давали напитися коханим, щоб приворожити  до себе, 

аби не покинув. 

У селі була гарна велика школа. Навчання велось ви-

ключно польською мовою, хоча в класі було двоє чи троє 

дітей колоністів (поляків). Кожен день починався з молит-

ви «Отче наш». У моєму класі було два єврейчики, їм до-

зволялося не казати молитву, але стояти. 

Вчитель наказував дітям, щоб з батьками розмовляли 

польською мовою, але ніхто цього не виконував. Розмовля-

ли всі українською мовою, навіть дві чи три польські роди-

ни, які жили в селі. Вони ходили до костьолу в сусіднє село 

Жуличі. 

Вечорами, переважно в святкові дні, молодь співала 

українських пісень. Сідали на колодах, які лежали на обо-

чині дороги біля деяких господарів. У кожного був свій ліс, 

власники рубали товсті дерева для будівництва, складали їх 

на обочині дороги біля свого двору. 

 

Весільні обряди 

 

У кожному селі були свої звичаї. Цікавий звичай був 

перед весіллям. Молода з дружкою ходила просити роди-

чів, сусідів, друзів на весілля: «Просили тато, просили мама 

і я прошу прийти до мене на весілля». Кожна запрошена 

сім’я при цьому дарувала молодій вишиваний рушник, не-

залежно прийдуть вони чи ні. 

Весілля тривало два-три дні. На другий день молоду 

везли до молодого, якщо вона йшла за невістку (у більшос-

ті так і було). Перед тим їхало «придане». На воза ставили 

скриню молодої з придбаним добром (одяг, хустки, вишиті 

рушники, сувої полотна).За скринею лежали перина й по-
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душки. Так усе село знало, як багато придбала дівчина. А 

ще перед весіллям, підчас сватання, майбутня свекруха сі-

дала біля ліжка й ненароком мацала подушки. Вони лежали 

одна на одній майже до стелі. Так свекруха (не кожна) хо-

тіла переконатися, чи подушки з пір’я, а не з полови. Наво-

локи на подушках обов’язково повинні були бути вишити-

ми. 

На скрині сидів дружба (боярин), одягнений під мо-

лоду (у вельоні), й пряв нитки з кужеля, бо кужіль був ос-

новним знаряддям хатньої роботи жінки. 

За приданим уже їхали на возі: молодий з молодою, 

справжньою, гості від молодої, хлопці, дівчата й музики. 

Дуже цікаво було на Вербну неділю. Усі несли свя-

тити жовту або червону вербу, зв’язану в жмут. Хлопці 

в’язали товсті жмути верби, робили наче віники, а після 

освячення верби біля церкви «частували» нею дівчат. Хло-

пець, який симпатизував якійсь дівчині, обов’язково стара-

вся похльоскати її вербою, промовляючи: «Верба б’є, не я 

б’ю, за тиждень — Великдень». 

На другий день Паски був поливаний понеділок. Су-

сіди старалися зненацька облити водою один одного, хлоп-

ці дівчат, окрім води, обливали парфумами. 

В ці пасхальні дні молодь спішила до гойдалок. На 

нашій вулиці на подвір’ї в одного господаря ставили дуже 

високу гойдалку. Сюди сходилися хлопці й дівчата з усього 

села. На ній могли гойдатися тільки дорослі. Дітям вигото-

вляли нижчі гойдалки, окремо від дорослих. На велику 

гойдалку ставали хлопець і дівчина, яка обов’язково 

зв’язувала гарною носовою хустиною ноги зверху, по спід-

ниці, щоб не роздувалася, як «димали», тобто розгойдува-

лися. Хлопці дуже високо розгойдувалися, деякі ж дівчата з 

переляку кричали. Але парубкам було байдуже, вони смія-

лися і ще більше розгойдувалися. 
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На Різдвяні свята були свої звичаї. Свята вечеря — 

тільки сімейна. Готували кутю, пекли завиванці з маком та 

сушеними яблуками, які розпарювали і перетирали на по-

видло. Запікали в печі голубці з гречаною або пшоняною 

кашею. На голубці використовували тільки листя квашеної 

капусти. 

На свято Водохреща на річці вирубували хрест із 

льоду, а воду освячували в ополонці. 

Між Різдвом та Йорданом церковні чоловіки-

хористи ходили в кожну хату колядувати, збирали таким 

чином гроші на потреби церкви. А перед Йорданом, у Свя-

тий вечір, молоді дівчатка  щедрували в сім’ях, де були ма-

лі діти. 

Влітку священик з хористами й церковними активіс-

тами процесією виходили на поля: молитвами просити Бога 

потрібної погоди та доброго врожаю 

Коли приходила осінь, господарі спішили копати ка-

ртоплю, цукрові буряки. Картоплиння росло велике й стоя-

ло ще зеленим, а сама картопля вже була достигла. Її під-

копували лопатою, брали за картоплиння та обтрушували 

плоди, картоплиння складали рядами. Воно висихало, при-

возили додому й цілу зиму палили в грубах. Під час копан-

ня розводили багаття з сухого картоплиння і пекли смачні 

картоплю, цукрові буряки. Здавалося, смачнішої страви не 

було. А яка смачна була капуста з горохом, засмажена 

шкварками з цибулею! 

Кожну суботу або неділю пекли житній хліб. Перед 

тим як саджати хліб у піч, виготовляли кілька коржів і ви-

пікали «підпалки», або, як кажуть в Україні, — перепічки. 

Вони пеклися на черені. Коли коржі спеклися, закладали у 

піч дерев’яною лопатою на капустяному листі буханки хлі-

ба. Хліб, спечений на капустяному листку, ароматний та 

довше свіжий. 
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А ще, як палили у грубі картоплинням, на дверцятах 

пекли пластинки картоплі, що дуже смакувало. 

Восени варили киселицю (кисіль) із ягід чорної бу-

зини, їли її з чорним хлібом або «підпалками». Випікали 

житні пироги з кашею або капустою. З білого борошна в 

святкові дні готували пироги з сиром, повидлом чи маком. 

Маку сіяли багато, щоб вистачило на цілий рік, бо ж 

у піст заправляли супи маковим молоком. Мак терли, роз-

водили водою й виходило молоко. Так само робили й коно-

пляне молоко. З маку й конопляного насіння виготовляли 

дуже смачну олію. Діти любили їсти макову макуху. Ще 

робили олію з льону, ріпаку та кользи. 

 

А почалося так... 

Так проходили дні, а ночі були неспокійні. В 1937—

1938 роках на українські села набігали «кракуси» з польсь-

кої молодіжної організації. Вони нападали вночі на селян-

ські хати, розбивали шибки, двері, розрізали подушки та 

перини, а пір’я розвіювали на вітрі. Селян били та грабува-

ли. Тому молоді чоловіки озброювалися вилами, лопатами, 

косами, дрючками й виходили по черзі на свою вулицю на 

варту. 

Польські шовіністи в наше село прислали до церкви 

нового священика, аби проповідь говорив тільки польсь-

кою мовою. Жінки, почувши таку проповідь, уже на другу 

неділю не впустили його до храму: тягнули за поли підряс-

ника, сварилися. Тоді повернувся свій священик, отець Ма-

твійчук. 

У 1939 році на територію Польщі вступила Червона 

Армія, яка входила в село зі сходу, де на початку села люди 

спорудили над дорогою велику браму з квітів, жінки одяг-

нули червоні хустки й радо вітали червоноармійців, за що 

поляки дуже розлютилися. Через деякий час Червона Армія 
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відступила назад, за річку Західний Буг, а до нас прийшли 

вже німецькі війська із західної частини села. 

З відступом Червоної Армії деякі сім’ї поїхали слі-

дом за нею до Радянського Союзу, бо червоноармійці дуже 

розхвалювали своє життя: «Будете у нас кушать больше 

яичек, чем здесь картошки». До сусіднього села Василів 

приїхала вантажівками дружина Хрущова М. С. Ніна Пет-

рівна Кухарчук. Вона забрала своїх батьків, чимало селян із 

навколишніх сіл, а також односельчан. Вони поїхали шука-

ти щасливе життя до Радянської України, вони не хотіли 

залишатися під німецькою окупацією. З нашого села також 

виїхало кілька родин, у тому числі мої батьки і я. Все за-

лишили вдома, крім найнеобхіднішого, того, що можна бу-

ло взяти в руки. 

Привезли нас до міста Бердичева, поселили в гурто-

житок, у загальній великій кімнаті разом з емігрантами-

євреями, які були дуже надокучливими. Батьки пішли пра-

цювати на цукровий завод, а я — вчитися уже в українську 

школу. Нашим людям радянське життя не сподобалося, і 

вони послали делегацію у Київ до Хрущова М. С. просити-

ся про повернення додому. Дозвіл дали. Ми повернулися до 

своїх домівок у 1940 році саме на Паску. 

В нашому селі відкрилася українська школа, приїха-

ли українські вчителі. На час, коли у приміщенні школи 

були розквартировані німецькі солдати, діти навчалися у 

хаті, яку дозволив використати один господар із доброї во-

лі. В одній великій кімнаті стояло три ряди шкільних парт, 

по ряду на кожен клас. Були організовані концерти й виста-

ви силами сільських аматорів. Ми, діти, ставили п’єсу про 

лісових звірят, а також декламували вірші Т. Г. Шевченка. 

До села приїхали активісти з Галичини, зібрали 

«сход» селян і розказали, що ми не русини, як називали нас 

поляки, а українці й повинні цим пишатися. Дівчата почали 

носити в косах жовто-сині стрічки, спіднички обшивали 
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такими ж стрічками. З’явилися журнали з оповіданнями й 

віршами про те, як «совєти» з Галичини вивозять людей у 

Сибір, з малюнками про вигнання селян зі своїх домівок, 

червоноармійців у «шапках-голгофах» (будьонівках), із 

рушницями, штики яких були направлені на людей. 

У селі відкрився будинок комендантури української 

поліції. Також відкрилася українська ґміна, війтом якої був 

Олійник Захарій, мужем довір’я — Ігнат Залевський, дуже 

красивий кремезний чоловік, який походив із Галичини. 

Але поляки не давали українцям підняти голови. У травні 

1943 року було здійснено напад на комендатуру, вбито ко-

менданта й одного поліціянта. А незабаром, у серпні, у вла-

сній хаті був застрелений муж довір’я. Потім на село напа-

ла польська банда. Чоловіки-українці втікали з села, деякі 

поховалися, але кількох застрелили, в тому числі чотирьох 

біля млина, власником якого був поляк. Перед розстрілом 

Василь Гресик підняв руки й вигукнув: «Слава Україні!». 

Поляки ще більше розлютилися. 

Мою тітку, Олександру Ковальчук, кавалеристи-

поляки допитували про місце перебування чоловіків, яких у 

сім’ї було п’ятеро. Вона говорила, що не знає куди вони 

ділися, бо так було. Тоді повели її під велику стару липу 

над дорогою за селом і сказали, щоб молилася, бо «піде 

просто до неба». В цей час прибіг колишній війт Кимачин-

ський, власник млина, який ублагав кавалеристів не роз-

стрілювати жінку, бо вона ні в чому не винна, чоловіки з її 

сім’ї лояльні. 

Кимачинський також хотів врятувати хлопців, яких 

розстрілювали біля його млина, але після слів «Слава Укра-

їні!» мав неприємності від поляків, мовляв він поляк, а хоче 

врятувати українців. 

По всій Холмщині почалися масові підпали сіл, роз-

стріли українців. Було дуже небезпечно ночувати вдома, 

тому люди будували «схрони» (криївки). Три-чотири сім’ї 
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спільно копали на полі велику яму, накривали дошками, 

зверху засипали землею й засівали на всьому полі озимину 

— це було маскування. Вхід у такий схрон копали змійкою, 

а вихід із нього прикривали скринькою із землею, засіяною 

збіжжям. Останній, хто входив до схрону, закривав за со-

бою вхід. У таких схронах люди ночували цілу осінь і зиму 

1942—1943 років. Звичайно, що стежку від села до схрону 

було видно, але люди надіялися, що вночі її не побачать. 

Мій батько побудував таке сховище для своєї сім’ї 

під нашою хатою, але ми там ночували мало, тому що боя-

лися на випадок пожежі задихнутися під будівлею. 

Як тільки темніло, люди спішили до сховища на по-

лі. Ці сховища не завжди були безпечними, тому що  в них 

можна було задихнутися, коли вхід засипало снігом. Не 

загинеш від польської кулі — можна знайти добровільну 

смерть. 

Так люди жили: вдень поралися на господарстві, а 

вночі йшли до схронів. Худобу залишали у хлівах та стай-

нях, наївно думаючи, що з нею нічого не трапиться. 

Прийшла весна 1944 року. Селяни виходили в поле, 

хоча боялись нападу поляків. І все-таки настав жахливий 

день для нашого села. Сталося це 7 квітня 1944 року. На 

північ від нашого села був ліс, який належав поміщикові із 

села Ликошин. У ньому таборувала Армія Крайова. Від 

війта польські вояки вимагали забезпечення їх продуктами, 

їм ні в чому не відмовляли, благаючи не палити село. Та 

польські бандити обіцянки не дотрималися. Вдерлися в се-

ло, стріляючи й підпалюючи хати. Люди втікали, попере-

джаючи усіх про небезпеку. Мама мене відправила з коро-

вою до лісу, кажучи, що дожене, тільки візьме вузлик із 

одягом, який уже давно був приготовлений. Батько також 

побіг до лісу. Чоловіки старалися втекти першими, бо по-

ляки мали більше претензій до них, хоч потім вони вже не 
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робили винятків, убивали всіх — чоловіків, жінок і дітей. 

Люди втікали, хто куди міг. 

Я була дуже здивована й від душі вдячна своїй коро-

ві, яка бігла поряд, притулившись до мене, наче відчувала 

небезпеку. Чути було, як свистіли кулі понад головами. Бі-

ля лісу зупинилися. Там зустрілися з батьками. 

А село горіло, дим клубками піднімався вгору, бо 

стояла гарна, тиха й сонячна погода. Війт Захарій був дуже 

впевнений, що хоч його хату не спалять бандити, бо дуже 

вже з ними заприятелював. Він зупиняв селян і запрошував 

до себе в льох, запевняв, що таким чином врятуються. Сам 

стояв на дорозі й про-сив бандитів не підпалювати його 

хату. Вони посміялися й вистрелили йому просто в рот, а 

потім вкинули гранату до льоху. Загинули там 36 осіб, у 

тому числі й рідня війта, а грудна дитина, внучка, залиши-

лася живою, також вижила й старша онучка, яка схопила 

дитину і вибралася з льоху, щоб не задихнутися від диму. 

Втекла з дитиною в сад, де зустріли їх підпалювачі. Вони 

вже приготувалися розстрілювали дітей, але дівчина стала 

навколішки з малою сестрою на руках, благаючи не стріля-

ти. Один із них пожалів дітей і зупинив інших. Батька дітей 

тут же в саду вбили. Діти залишилися сиротами і потім ду-

же бідували разом із бабусею в сусідньому селі. 

Всі люди втекли в галицькі села, куди поляки не на-

важувалися іти. 

Через день-два люди обережно пробиралися до зго-

рілого села, щоб подивитися на свої оселі. Кожен надіявся, 

що його хата вціліла. Так надіялися і ми, бо наша хата сто-

яла на краю села, подалі від сусідів, будинок треба було 

підпалювати окремо. Мама моя також пішла навідатися. 

Хати не було, згоріло все, навіть обгоріла груша, а біля неї 

лежала обсмалена гуска й маленькі гусенята. Мама споді-

валася, що груша далеко від хати й не обгорить. Щоб гуска 

з гусенятами не пішла кудись, прив’язала її до груші. Гусе-
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нята не були прив’язані, але не покинули свою матір і зго-

ріли біля неї. 

Інша моя тітка, Ганна, жила в селі Новосілки. Там 

також загинуло багато людей, у тому числі й мій двоюрід-

ний брат Чупрун Іван. Його застрелив товариш-поляк. Іва-

ну було лише 17 років. 

Наближався фронт зі сходу, німці відступали. Пішла 

на захід і польська Армія Крайова. Люди поверталися у 

згоріле село, де стирчали тільки димарі, бо дерев’яні хати 

згоріли дотла. Треба було думати, де перезимувати. І хто 

міг, будував хоч маленьке помешкання. Батьки мої також 

своїми силами спорудили маленьку хатину й коло неї хлів 

для корови. Пішли до свого лісу, нарубали хмизу, виплели 

плота, якого обмазали з двох сторін глиною, змішаною з 

соломою. Вийшла акуратна тепла хатина, бо ще була оку-

тана загатою із опалого листя. 

Я пішла вчитися до української гімназії у містечку 

Белз. Але незабаром повернулася Армія Крайова та ареш-

тувала українських учителів. Навчання припинилось. 

Настала весна 1945 року. Треба було покидати рідну 

хату. Знов господарями на нашій землі стали поляки. У на-

шому селі 100 відсотків становили українці. Ганебний до-

говір між Німеччиною і Радянським Союзом призвів до 

того, що всіх українців вивезли в Радянську Україну, де ми 

й живемо, але біль за рідною землею не минає, адже 

пам’ять дитинства найболючіша. При переїзді всі були роз-

квартировані у товарних вагонах — по кілька сімей разом 

зі своєю худобою. Завезли нас у місто Тростянець Сумської 

області. Потім переселили в Херсонську область, на стан-

цію Веселий Кут. Люди не хотіли виходити з вагонів. Тоді, 

за нашим бажанням, усіх нас відправили до Полтавської 

області. 

Жили ми у Малих Сорочинцях, потім у Миргороді, а 

восени багато сімей пішли пішки в Західну Україну. Зупи-
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нилися ми в селі Лошнеї Тернопільської області. А потім 

перебралися в місто Теребовля, де я закінчила середню 

школу в 1950 році. З 1950-го по 1955 рік навчалася у Львів-

ському політехнічному інституті, після закінчення якого 

одержала направлення на роботу в місто Київ в Українське 

аерогеодезичне підприємство, де й працювала до виходу на 

пенсію. 

Але часто думаю про взаємини українців і поляків, 

які завжди були не зовсім дружними. Впродовж тривалого 

часу частина українських земель перебувала під окупацією 

Польщі, політика якої стосовно українців була дуже жорс-

токою. Здавалося б, оновлена, демократична Польська 

держава мала б відчувати докори сумління перед українсь-

ким народом. Але — марні сподівання. Навіть високі поль-

ські урядовці дозволяють собі докоряти українцям, зокре-

ма, їхньому найдостойнішому репрезентантові — Україн-

ській Повстанській Армії — за те, що вони... боролися за 

незалежну Україну. Бо як ще можна розуміти несусвітні 

закидання на адресу УПА, безпардонні вимоги не визнава-

ти її воюючою стороною, які звучать із найвищих польсь-

ких трибун? 

Тим часом неспростовними фактами промовляє до 

нас історія, переконливі свідчення очевидців. 

 

 

 

 

РОМАНЮК Євграфій, 

1925 р. н., с. Берестя 

Грубешівського повіту 

 

ДРУЖБА ПО-ПОЛЬСЬКИ 
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Село Берестя лежить при шосейній дорозі Грубе-

шів—Грабовець. До березня 1944 р. в селі нараховувалось 

приблизно 1000 мешканців, 90 відсотків з яких становили 

українці. Корінних поляків було лише три родини, а решта 

— колоністи, яких польська влада поселила на церковних 

землях після 1920 року. 

У центрі села стояла дуже гарна мурована, з білими 

куполами та позолоченими хрестами, православна церква, 

збудована на початку ХХ століття. Неподалік від церкви 

була мурована двоповерхова школа, покрита червоною да-

хівкою. Навчання проводилось польською мовою. 

У 30-х роках священик о. Максим’як, побачивши, що 

молодь тягнеться до своєї мови, культури, незважаючи на 

урядову заборону, організував вивчення української грамо-

ти при церкві, запросивши для цього вчителя. 

Після смерті Пілсудського почався наступ на україн-

ців. Розпочалися знищення церков і терористичні напади на 

українські села. 

У вересні 1939 р. селяни Берестя радісно зустрічали 

своїх визволителів — Червону Армію, але після кількох 

тижнів радянські війська залишили Холмщину і віддали її 

німцям. 

З приходом німців почалось нове національне відро-

дження. Німецька влада більш лояльно ставилась до украї-

нців, ніж до поляків. У гмінах змінили війтів — поляків на 

українців. Навчання в школі для українців проводилось 

українською мовою, для поляків — польською, хоч серед 

учнів було не більше 10 відсотків поляків. 

По селах відчувалась велика нестача українських 

учителів, але незабаром становище покращилось за раху-

нок «біженців» з-за Бугу та Галичини. Як відомо, Холмщи-

на стала притулком для української інтелігенції, яка, ряту-

ючись від сталінських репресій, масово переходила радян-

сько-німецький кордон і знаходила порятунок у своїх бра-



210 

 

тів — українців Холмщини і Підляшшя. Завдяки цьому в 

містах Холмщини з’являються нові українські школи: в 

Холмі — гімназія і технічна школа, в Грубешові — торго-

вельна школа і учительська семінарія, в інших місцевостях 

різні курси, де готували українські кадри. Якщо за часів 

Польщі жодна українська дитина не мала можливості вчи-

тись навіть в середній школі, то тепер з села Берестя в Хо-

лмській гімназії вчилось 3 дітей, в технічній школі — 2, в 

Грубешівській торговельній школі — 11, в учительській 

семінарії — 4. З появою в Холмі єпископа Іларіона поча-

лось на Холмщині і релігійне відродження. У деяких селах 

українці відбирали захоплені раніше поляками церкви, вво-

дилось богослужіння на українській мові, проповіді свяще-

ників набирали більш патріотичного змісту. 

Ясно, що піднесення «з колін» вчорашніх німих ра-

бів не могло не викликати люті у польських шовіністів. Пе-

ршим актом польського терору було вбивство в серпні 1942 

року війта — українця Яроша. Через тиждень після вбивст-

ва Яроша німецькі жандарми оточили Берестя з усіх сторін, 

а польські поліцаї водили гестапівців по селу і показували, 

в котрій хаті проживає «комуніст». Так хитро спровокува-

вши справу, поляки розправились з ненависними їм активі-

стами села. Тоді було розстріляно 7 чоловік. Імена односе-

льчан, які невинно полягли, запам’яталися назавжди. Це — 

Залуський Григорій, Залуський Михайло, Козлюк Антон, 

Козлюк Василь, Романюк Василь, Романюк Никон, Іващук 

Володимир. 

Незадовго вдалось польським поліцаям провести в 

селі Бересті ще одну акцію. Переодягнувшись в одяг радян-

ського полоненого солдата, провокатор ходив вночі по селі, 

стукав у вікна та просив їсти. Люди у нас добродушні, не 

могли відмовити голодному, а вранці, у супроводі гестапів-

ців, він появлявся знову і розповідав, де йому допомагали. 

Тоді, за свою добрість, були розстріляні, просто на своїх 
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подвір’ях, на очах сім’ї, Романюк Дмитро і Фурманюк Сте-

пан. Але недовго довелось пану Шипульському плести ін-

триги проти українського населення. Караюча рука україн-

ських месників наздогнала його по дорозі з Молодятич, 

куди він їхав з новими «матеріалами» в гестапо. Слідом за 

комендантом були замінені українською поліцією й інші 

польські поліцаї. 

У селах Холмщини почалося дуже тривожне життя. 

Німці спеціально роздмухували вогонь ненависті між поля-

ками і українцями. 

З наближенням фронту, в кінці 1943 року, поляки ак-

тивізували свої дії. В лісах Холмщини формувались відділи 

«аковців» і «людовців». Першою їх жертвою з села Берестя 

був Кухарчук Феофан, який поїхав до лісу по дрова. Через 

кілька днів його пішов шукати сусід Біщанюк Андрій і та-

кож загинув. Організовані банди поляків у лісах поповню-

вались втікачами з-за Бугу — колишніми колоністами з 

Волині, які, боячись розплати за скоєні злочини, тікали від 

УПА. Вони і відзначались особливою жорстокістю, зну-

щаючись над мирним населенням. 

Закінчувалась тривожна зима 1943—1944 років. Лю-

ди, змучені безперервним напруженням, безсонними ноча-

ми, не мали захисту ні від кого. Створені німцями «посте-

рунки» української поліції падали один за одним під уда-

ром «АК» і «АЛ». З наближенням фронту до Волині нім-

цям уже було не до наведення порядків, тим більше, що 

поляки на німецькі гарнізони не нападали, а нищили без-

збройне українське населення. У Бересті селяни копали 

собі «схрони», закопували в землю скрині з одежею та про-

дуктами, ночами збиралися разом і під охороною вартових 

спали по черзі. 

Настав березень 1944 року. Озброєні польські відді-

ли вирішили вийти з лісів і провести акції проти «найзапе-

кліших» своїх ворогів — українців. Першою такою акцією 
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був напад на велике українське село Грубешівського повіту 

— Сагринь. 

21 березня 1944 року, коли вартові самооборони села Бере-

стя після нічної варти порозходились по своїх домівках, за 

селом пролунали постріли, і за цим сигналом з лісу висипа-

ли сотні людей, почали бігти до села, на ходу стріляли за-

пальними кулями по солом’яних стріхах хат. За кілька хви-

лин загорілось все село, бо хати стояли близько одна біля 

одної. Перелякані люди кинулись тікати в протилежний бік 

села, але і там зустріли цілий ланцюг бандитів. Розбуджені 

зі сну вартові самооборони проривалися з оточення кожний 

окремо, рятуючи себе і свою сім’ю від загибелі. Ті, що вті-

кали з села, падали, скошені кулями на полях, живі повер-

талися назад, ховаючись по схронах та льохах, дехто, пере-

важно старі та діти, згоріли в хатах. Кого живого або пора-

неного зловили в селі — кидали у вогонь або колодязь. Ба-

гато людей подушилось у схронах від диму. Врятувались 

тільки ті люди, що якось вирвались з оточення або мали 

герметичні схрони, куди не попадав дим.   

За кілька годин згоріло майже все село, залишилась 

церква, школа, кооператива та кілька хат. Загинуло більше 

300 людей, переважна більшість яких — старі та діти. Піс-

ля цієї бандитської акції герої «АК» і «АЛ» поспішно схо-

вались у лісах і сусідніх польських селах. Побачивши по-

жежу, до Берестя прибув чималий відділ української поліції 

та стрільців самооборони з села Гостинного, з допомогою 

яких вдалось основну масу трупів поховати на цвинтарі. 

Але багато залишилось розкиданих на полях, попалених у 

будинках, потоплених у колодязях та подушених в схронах.  

Чимало людей, які вирвались з палаючого села, заги-

нуло в польських сусідніх селах, де, не без допомоги місце-

вих поляків, виловлювали українців і мордували на місці. 

Люди з усіх попалених поляками сіл шукали порятунку в 

Грубешові. В цей час у Грубешові стояв німецький гарні-



213 

 

зон та кілька сотень української дивізії СС «Галичина», 

тому польські “партизани”, як вони себе називали, не нава-

жувались нападати на місто. Український допомоговий ко-

мітет організував безплатну їдальню, розселяв людей по 

українських селах, які вистояли від нападів завдяки органі-

зованій самообороні. 

Як врятуватись від загибелі цілому краю в таких 

умовах?! Безправні українські селяни не бачили іншого 

виходу, як їхати в Україну. 

Після розправи з українським населенням село Бере-

стя кілька років поляки не заселяли: вони самі не вірили, 

що їм так легко вдалося позбутися назавжди справжніх го-

сподарів цієї землі. Але родючі землі не могли довго лежа-

ти облогами, тому польська влада розпродала їх полякам з 

сусідніх сіл та втікачам з Волині в кредит і майже за без-

цінь. Поступово село відбудували. 

 

 

 

РОМАНЮК Степан, 

1944 р. н., с. Копилів 

Грубешівського повіту 

 

ДОЛЯ МОЄЇ РОДИНИ — 

ДОЛЯ УКРАЇНИ 

 

Доля трьох поколінь роду Романюків віддзеркалює 

трагічну історію етнічних українців, роз’єднаних та гноб-

лених царським самодержавством, польською шляхтою та 

комуністичною владою у ХХ столітті. Впродовж багатьох 

віків мої предки проживали у мальовничому українському 

селі Копилів на Холмщині — предковічній українській зе-

млі. Цю територію, розташовану між Західним Бугом і Ве-

пром, ще у першому тисячолітті до Різдва Христового засе-
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Батько Романюк Василь 

під час служби у Війсь-

ку Польському, 1938 р. 

 

Родина Романюк Ольги: 

батько Михайло,  мати Марія 

і однорічна Олечка, 1923р. 

 

ляли літописні праукраїнські племена дулібів і бужан. У 

середні віки Холмщина входила до складу Київської дер-

жави та Галицько-Волинського князівства. Цей період 

сприяв активному  розвитку цих земель і духовному стано-

вленню українського народу. Потім тривалий час Холмська 

земля перебувала у складі Польщі та Царства Польського, 

яке належало до сфери правління Російської імперії. У ці 

віки насильницька полонізація була замінена суцільною 

русифікацією всього життя українців. 

У Першу світову війну на Холмщині відбувались ак-

тивні бойові дії між австро-

угорськими та російськими військами. 

Відступаючи влітку 1915 року, росій-

ська армія провела насильницьку ева-

куацію в глиб Росії понад 120 тисяч 

автохтонного українського населення, 

водночас спаливши велику кількість 

українських сіл та пам’яток культури. 

Мій дід Іван і бабуся Ганна були 

евакуйовані в 

Катеринос-

лавську губернію. Там народився і 

мій батько Василь, єдиний продо-

вжувач роду. Маючи на руках ма-

лу дитину, чого тільки вони не пе-

режили: Першу світову і громадя-

нську війни, голод і холод, тиф і 

холеру, революційні події в Росії, 

розруху й анархію, оскільки весь 

цей період Катеринославська губе-

рнія перебувала під контролем 

анархістської армії Нестора Мах-

на. 
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І тільки коли, згідно з Брестським миром 1918 року, 

етнічні українські землі у межах колишньої Холмської гу-

бернії були визнані складовою частиною Української На-

родної Республіки, дід із бабцею разом, як і більшість ева-

куйованого українського населення, змогли, після чотирьох 

років тяжких поневірянь, повернутись у рідне село. Дове-

лося на пустирищі піднімати господарство. Значна частина 

«біженців» у село не повернулась, загинувши в Росії від 

голоду й епідемії тифу. 

З 1919-го по 1939 роки Холмщина перебувала у 

складі Польщі. Ризький договір 1921 року узаконив поль-

ську окупацію Холмських земель. Користуючись цим, 

польська влада запровадила суворий окупаційний режим, 

переслідувала українців — навчання в школі велось лише 

польською мовою, масово закривались та руйнувалися цер-

кви. 

Загальне ополячення українців стало державною по-

літикою передвоєнної Польщі, і на всіх рівнях влади здійс-

нювалось шляхом постійної дискримінації українців і різ-

них утисків православної церкви як опори українства. 

Окатоличити, ополячити або знищити українців — 

така була людиноненависницька політика тогочасної поль-

ської влади. Тільки впродовж 1938 року польські шовініс-

ти, так звані «крокуси», зруйнували на Холмщині 162 церк-

ви, з-поміж них і церкву в селі Копилів, що була унікаль-

ною пам’яткою давньої архітектури. 

Мій батько до війни служив у польській армії в Лю-

бліні, мати змогла закінчити тільки чотири класи польської 

школи. Прийми польську віру — і станеш учителем — 

умовляли мого дядька Миколу. Він не захотів. Згодом, об-

манутий радянською пропагандою, перед війною, поїхав 

здобувати освіту на Донбасі, де дев’ятнадцятирічним юна-

ком був мобілізований на фронт і пропав безвісти в 1943 

році. 
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Окупація Польщі Німеччиною створила нову політи-

чну ситуацію. На Холмщині почало активно діяти польське 

збройне підпілля, пізніше націоналістичні формування Ар-

мії Крайової, які чинили терористичні акції проти жителів 

українських сіл, інтелігенції та православних священиків. 

Польськими бандитами було закатовано та розстрі-

ляно десятки тисяч українців. За один тільки рік — від вес-

ни 1943-го до червня 1944 року в нашому Грубешівському 

повіті було спалено 52 села й замордовано близько чоти-

рьох тисяч селян. 

Населення села Копилів, за незначним винятком, бу-

ло українським. Воно зберегло високу національну свідо-

мість і відданість православній вірі. Поляків у селі мешкало 

п’ять сімей. Жили українці з ними спочатку добре. Куму-

вали. А як заворушилось перед війною, то вже вони стали 

нападати, кум кума зненавидів. За доносом поляків німці в 

1942 році спалили четверту частину села, в панському саду 

застрелили Івана Мазурика, забрали до Люблінської 

в’язниці десятеро селян. Повернувся з в’язниці тільки Ми-

колай Грицюк, батько мого хресного, який через пару тиж-

нів помер. 

Із метою самозахисту українське населення організо-

вувало загони самооборони, які пізніше увійшли до складу 

Української Повстанської Армії, єдиної сили, що виступала 

на захист українців. 

У липні 1944 року Холмщину зайняли радянські вій-

ська. У серпні 1945-го року було встановлено кордон між 

Польщею і Україною по так званій «лінії Керзона», за яким 

Холмщина залишалася у складі Польщі. 

На такому антиукраїнському тлі 9 вересня 1944 року 

між Урядом Української РСР та прокомуністичним Поль-

ським комітетом національного визволення у Любліні була 

підписана злочинна угода про так зване «добровільне» пе-

реселення українців із Польщі в Україну, а поляків — із 
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Мама Романюк (Блащук) Віра 

з подругою Табачук Ольгою, 

1938 р. 

 

України до Польщі, на підставі якої у 1944—1946 роках 

відбулася брутальна депортація польською владою україн-

ців із їхніх етнічних земель, жертвами якої стали 482 880 

осіб (122 622 сім’ї), які споконвічно проживали на своїх 

землях. 

На початку березня 1945-го року моя родина, що 

складалася із шести осіб, — діда Івана, бабці Ганни, батьків 

та двох синів — чотирирічного 

Михайла та однорічного Степанка 

— також змушена була покинути 

своє рідне село Копилів, у якому 

залишилось нажите за довгі роки 

напруженої праці господарське 

майно: хата, комора, стодола, а та-

кож п’ять гектарів землі, з них чо-

тири гектари орної. Будинок перед 

від’їздом, дід мусив продати поля-

ку. Аби мати гроші на далеку доро-

гу. 

Однак, із понад 120 сільських 

обійсть, Копилів покинули не всі 

господарі. Зосталися при своїх дво-

рах п’ятеро стареньких копилівчан, котрі вирішили дожи-

вати віку вдома. Бандити Армії Крайової згодом вивели їх 

у поле, змусили викопати рів. Тоді повбивали й, зіштовх-

нувши тіла у той рів, закидали землею. З-поміж них була й 

моя бабка-повитуха, яку в селі звали «Чабаниха».  

Спочатку переправились через Буг поромом, а далі 

— за декілька ходок — довезли до Володимира-

Волинського коней, корову, свиню, меблі, домашнє майно, 

продукти харчування, реманент для праці. 

Два місяці, аж до травня, чекали вагонів, щоб заван-

тажитись. На Херсонщину прибули на Трійцю: потяг зупи-

нився на станції «Партизани». Із села Благодатного за нами 
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прибула на гарбі, запряженій волами, жінка. Їхали добу, 

потрапляли під дощ, сховатися було ніде — усе намокло: 

перини, подушки, борошно, пшоно, дрова. Ночували під 

небом у степу, ящірки не давали спати, плигаючи всю ніч 

перед очима. 

На другий день приїхали на місце поселення. Місце-

ві мешканці — старенькі дід і баба, до яких поселили нашу 

родину, здивовано запитували: «Чого ви, люди, сюди приї-

хали?». Вже перші враження розвіяли ілюзії про щасливе 

колгоспне життя. Першого дня забрали наших коней і воза 

у колгосп «Червоний колос». Батька призначили на роботу 

в кузню, діда — конюхом. Людям, які працювали в колгос-

пі, варили на обід баланду, давали по 200 г пшениці на тру-

додень. Щоб не померти з голоду, селяни їли голубів, хов-

рашків, лободу, кропиву, пекли з кінського щавлю матор-

женики. Їздили товарними поїздами в Західну Україну по 

хліб, вимінювали його за одежу. По селу ходило багато же-

браків, жінок з дітьми, які просили милостиню. 

Післявоєнні злидні, голод і розруха, відсутність пер-

спектив отримати обіцяну свою оселю, туга за рідним кра-

єм та листи краян, які кликали їх на Західну Україну, де ще 

не було колгоспів, а існувала індивідуальна форма ведення 

господарств, змусили всі сім родин копилівчан (дві сім’ї 

Романюків, дві сім’я Парчуків, а також сім’ї Дмитруків, 

Марчуків, Захарчуків) покинути село Благодатне. Тож про-

були там три місяці, до Пречистої, й табором вирушили в 

далеку дорогу. Воза й коней у нас уже не було, довелося 

свою корову продати та купити дві інших, аби витримали 

довгу мандрівку в ярмі. Корови везли воза на широких ко-

лесах від трактора, щоб не загрузали в піску. Ніхто не пус-

кав ночувати до хат, неодноразово попадали під дощ і про-

мокали до нитки, потім сушили все на сонці. 

Бувало, село від села у степу — за 50 км одне від од-

ного. Коли вночі наближалися до скирт — звідти стріляли. 
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Слава Богу, що вгору. Косили по дорозі люцерну, в селах 

просили картоплю чи буряки. Коли не було води, пили за-

мість неї молоко. 

Рухались переважно польовими дорогами, щоб не 

попастися на очі представникам місцевої влади, які мали 

наказ повертати переселенців назад, у ті області, які значи-

лись в евакуаційних листах. 

Часто збивались із дороги, доводилося робити великі 

об’їзди, що забирало багато часу й сил. Спали або в степу, 

або на узліссі просто неба. Дуже часто з хащ, біля яких но-

чували, долинало виття голодних вовків, а біля узлісся було 

чути тріск сухого бурелому під ногами дикого кабана. 

Зазнавши неабияких злигоднів, уникнувши небезпе-

ки від хижих звірів та людей з лихими намірами, нарешті, 

на Михайла, коли вже випав сніг, потрапили на Рівненщи-

ну. Корови до крові постирали ратиці, адже протягом пів-

тора місяця проїхали на них близько тисячі кілометрів. Я 

учився ходити двічі. Вдруге — вже після того, як ми приї-

хали на Рівненщину. Тоді мені не було двох років. Дорога 

була довга, а я весь час сидів на возі... 

Родина оселилась у поліському селі Невірків. Село 

було відоме тим, що тут тривалий час стояв найбільший на 

Західній Волині польський кавалерійський полк, який зай-

мався вирощуванням та виїжджанням молодих коней для 

Війська Польського. 

Довго ми жили в невеличкій однокімнатній хатині 

під солом’яним дахом та з глиняною долівкою, що діста-

лась нам від старих поляків — Кейдашів, яких у 1945 році 

переселили на їхню історичну батьківщину. Хата знаходи-

лась за сто метрів від величного польського костелу, кот-

рий в 1807 році збудував волинський хоружий Ян Стець-

кий. Біля цього костелу пройшло моє дитинство. Тут ми 

малими грались, забирались на горище та спускались у 

глибокі темні підвали, де були давні поховання — труни 
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підвішені на мідних ланцюгах. Незважаючи на свій двох-

сотлітній вік, костел і сьогодні зберігає ознаки розкоші та 

величі. 

Батьки довго не будувались, усе сподівалися, що тут 

— тимчасово, ось-ось повернуться на Холмщину, у рідне 

село Копилів, як це було після Першої світової війни. Од-

нак, не судилося. Родина назавжди втратила глибоке і бла-

городне почуття рідного дому та свої землі, нажитого ро-

ками майна, ставши орендарем у великого та грізного хазя-

їна — Радянської держави. Як і більшість переселенців, 

котрі в 1950 році потрапили в довге колгоспне рабство. Мо-

їй мамі кожного літа в колгоспі давали для обробітку по 

півгектара льону та по півгектара буряків. Виростити, ви-

сапати, викопати, почистити, скласти в кагати... Рабська 

праця. Що довше буряки в землі, то більше нарощуються. 

Тому копати їх змушували аж під приморозки. Замість оп-

лати дозволяли брати гичку на корм худобі. В Невіркові 

народилися дві мої сестри — Мілка та Люба, які вже не 

знали страшних слів — «біженств» та «депортації». 

У п’ятирічному віці я пішов у сільську школу, де 

здобув середню освіту. Які найяскравіші враження дитинс-

тва? Це — важка, дитяча праця та доросла відповідальність 

за курей, гусей, велику рогату й малу безрогу худобу (ті 

обов’язки виконував я із п’яти років), щорічна заготівля на 

зиму разом з батьком торфу, дров, сіна та соломи, а також 

не менш виснажлива праця літом у колгоспі на різних ро-

ботах.Після закінчення школи вступив до Рівненського бу-

дівельного училища, здобув професію тесляра в надії побу-

дувати батькам дім. В училищі отримав квиток члена 

ВЛКСМ, а по його закінченні сімнадцятирічним юнаком, за 

покликом серця, добровільно поїхав у далекий Казахстан 

на Всесоюзну ударну комсомольську будову, де щоденно 

лопатою закладав у «підмурок комунізму» десятки авто-

машин бетону. Разом із іншими добровольцями довелося 
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Мати Романюк Віра (Бла-

щук) 2005рік. 

 

аж до заморозків ночувати в копицях соломи, поки не по-

будували собі бараки. Раціон харчування практично не змі-

нювався. Білого хліба було достатньо, а крім нього — кон-

серви (кілька в томатному соусі), кисіль із порошку й згу-

щене молоко. Його тяжко працюючи на сонці або в мороз, 

випивав у день по 4-5 банок. Зараз дивитись не можу ні на 

кільку, ні на згущене молоко. Це була добровільна рабська 

праця ошуканого комуністичними ідеалами молодого «бу-

дівника комунізму». 

Як і всі юнаки, в ті роки марив небом, хотів літати. 

Був одним українцем із п’ятдесяти кандидатів у курсанти із 

Казахстану, пройшов дуже суворий медичний відбір, склав 

іспити й поступив в Оренбурзьке вище військове авіаційне 

училище, яке готувало пілотів-винищувачів. (До речі, це 

училище в 1956 році закінчив перший космонавт Юрій Га-

гарін). Однак, у зв’язку з перекваліфікацією училища на 

підготовку пілотів важких бомбардувальників, за три дні до 

прийняття військової присяги, відмовився від навчання. За 

цей зухвалий на той час вчинок був суворо покараний і на-

правлений військкоматом для проходження армійської 

служби в Забайкаллі — саме в ті місця, де відбували катор-

гу декабристи. На посту № 1 змі-

нювалися через кожні дві години. 

Мороз — до -50°С, вітер. Кожух, 

який передавали від одного варто-

вого до наступного, так намерзав 

спереду, що за добу ставав уже ва-

жчим за людину.  

Після багаторічного бурла-

кування в Казахстані та Сибіру на-

решті повернувся в Україну. Закін-

чив Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка, 

побудував разом із братом і сест-
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Три сестри: справа Віра (мама), Надія, Любов, 

2005рік. 

 

рами батькам новий дім, який на той час був найкращим у 

селі. 

З 1975 року проживаю в Києві. Більшу частину життя від-

дав справі становлення та розвитку українського туризму. 

Близько двох десятків років працював заступником голови 

Українського республіканського бюро міжнародного моло-

діжного туризму «Супутник». У складі делегацій та як тур-

лідер відвідав понад 40 країн Європи, Азії, Африки та Пів-

нічної Америки. Був членом оргкомітетів та робочих груп з 

підготовки та проведення ХХІІ Олімпійських ігор, ХІІ Все-

світнього фестивалю молоді та студентів, VІ фестивалю 

дружби СРСР і НДР. Останні двадцять п’ять років — пре-

зидент Міжнародного агентства «Україна-Русь», діяльність 

якого спрямована на активізацію ділових і культурних 

зв’язків України з міжнародною спільнотою та світовим 

українством, популяризацію та утвердження позитивного 

іміджу України за кордоном. На громадських засадах уже 

п’ятнадцять років поспіль — віце-президент Туристичної 

асоціації України, з 2005 року очолюю Київське ветеран-

ське правозахисне товариство депортованих українців «Хо-

лмщина» імені Ми-

хайла Грушевського. 

Двічі з нагоди 55-

річчя насильницької 

евакуації моїх дідуся і 

бабусі в Росію у Пер-

шу світову війну 

(1915) та 60-річчя де-

портації моєї родини 

у сталінську Україну 

(1945) відвідав село 

Копилів. На місці 

зруйнованої поляками в 1938 році церкви тепер стоїть кос-

тел, на українському цвинтарі, де покояться мої предки (по-
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батьківській лінії — прадід Романюк Іван та прабабця Ро-

манюк Катерина; по материній лінії — прадід Клим’юк 

Михайло та прабабця Клим’юк Розалія), тепер панує запус-

тіння, надгробні хрести, пам’ятники та могили знищені. 

Батьківської хати, де я народився в далекому 1944 році, вже 

немає. В перебудованій хаті, де народилася моя мама, до-

живає свій вік старенька полька із Кракова — пані Паленка. 

Село й зараз мальовниче, однак тут тепер господарюють 

польські колоністи, які переселились на ці землі після де-

портації етнічних українців. Про повернення на рідну зем-

лю ніхто з членів моєї родини вже не мріє. Але ще живе 

надія, що невдовзі європейською спільнотою і Україною 

буде дана правова політична оцінка депортації, несправед-

ливого позбавлення півмільйона етнічних українців їхньої 

власності через зміну кордонів та буде компенсована їм або 

їхнім нащадкам вартість моральних та матеріальних збит-

ків, використання польською державою земельних угідь і 

господарського майна від часу депортації. Тепер уся моя 

родина переживає за долю племінника Віталія, який, як і 

мільйони молодих українців, змушений був виїхати на за-

робітки за кордон. Замість відбудови незалежної України 

відбудовує батьківщину Колумба. Моя сердечна вдячність 

Вірі, Надії і Любові (так звуть мою маму і її двох сестер) — 

живим свідкам долі етнічних українців у ХХ столітті, які 

надихнули й допомогли мені своїми розповідями підготу-

вати ці спогади. 

 

 

САМОХВАЛЕНКО Олена, 

1933 р. н., с. Богородиця 

Грубешівського повіту 

 

НЕ ПО СВОЇЙ ВОЛІ 
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Олена Самохваленко з 

сестрою 

 

Я, Самохваленко Олена Олександрівна, народилася 

25 січня 1933 р. в с. Богородиця, що за  2 км від Грубешева, 

Грубешівського повіту Люблінського воєводства. Батько 

походженням з цього ж села, а мама з села Богутичі. Батьки 

займалися сільським господарством. Коли у Першу світову 

війну родину депортували до Росії, то жили вони у Харків-

ській губернії. Бабуся там і померла. 

У 1921 р. повернулися додому. Дідусь працював за 

ткацьким верстаком. Батьки закінчили лише 3 класи. Ми 

були бідні — всього 4 га землі. Для себе було все, але гро-

шей не було. Село розташоване між двома лісами — Берез-

ник і Дубина. Поруч села, за луками, 

де косили траву на сіно та копали 

торф, протікала чудова річка Гучва. 

Ми, малі діти, бігали туди купатися. 

По другий бік річки жили лише по-

ляки-мазури. яких переселили сюди 

з-під Білорусії. Ми їх боялися. У 

Богородиці їх проживало 6 сімей. До 

1939 р. школа була польська, а коли 

прийшли німці, відкрили українську. 

В ній я закінчила 4 класи, а потім 

навчалася в Грубешеві. 

На початку села, на пагорбі, 

стояла дерев’яна церква. Священик 

приїжджав з Грубешева. 

З 1939 р. розпочалася ворожнеча між українцями та 

поляками. Приїхали польські поліцаї і почали ламати церк-

ву. Збіглися люди, плакали, кричали, але поліцаї цькували 

їх великими псами. Захистити церкву люди не змогли, тому 

довелося їм ходити до церкви аж до Грубешева. У церкві 

служив батюшка Метюк. Перед Великоднем він ходив по 

хатах і служив службу Божу. Діти дуже чекали цього часу, 
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Олена Самохваленко з 

дочкою 

 

Олена Самохваленко з чоловіком 

бо дарував батюшка хрестики, іконки, а ми натомість мали 

напам’ять казати молитви. 

На тому місці, де стояла церква, насипали високий 

курган, а зверху поставили великий березовий хрест. Був 

мітинг, виступали українці із закликами до боротьби. Були 

наші з Галичини. Тоді їх багато приїхало для організації 

боротьби з поляками. Пам’ятаю, як у Грубешеві поляки 

вбили українського керівника (здається, прізвище Струтин-

ський). Домовину з тілом чоловіки несли на руках аж до 

Галичини. 

Хата у нас була стара, під 

стріхою. Одна кімната, глиняна під-

лога. Одяг нам шили із полотна, яке 

самі ткали. Дещо купували. Всі цер-

ковні свята святкували, на празники 

з’їжджалися родичі. Найбільше ді-

тям подобалося ходити колядувати. 

Гроші збирали для школи. З захоп-

ленням чекали свята Великодня, 

готували писанки, крашанки. 

Як жили під час німецької 

окупації? Віддавали частину вро-

жаю, а за те одержували папери на 

різні товари. Молоко носили до мо-

лочарні, звідти забирали перегон на 

корм тваринам. Гроші одержували лише від продажу про-

дуктів. Тварин часто приховували від німців. Село наше 

постраждало від польських бандитів: було вбито всю сім’ю 

Грищуків, мого дядька 

Чайковського Івана, одно-

сельчанина Федора. Но-

чами бандити здійснюва-

ли набіги, а тому разом з 

іншими людьми я ходила 
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на ніч до знайомих, де було безпечніше, більшість ночей 

ночували в схроні. Всередині були нари. Тут переховували-

ся кілька сімей. Кожного вечора під кулями ходили ночува-

ти в схрон. Одного ранку вийшли з схрону, почули  як у 

сусідньому селі співали «Христос воскрес». Це було на Ве-

ликдень... А ще якось вранці побачили, як навкруги все го-

ріло, чули постріли. Я тільки запам’ятала, що це горіло се-

ло Сагринь. Оточили село й стріляли запальними кулями. 

Хати були під соломою, швидко займалися, а людей, які 

тікали, постріляли. Жити ставало неможливо. Кожну ніч 

горіли кругом села. Потім постало питання про депортацію. 

Ми переїхали у Волинську область, у місто Володимир-

Волинський. Я жила там із сестрою у хаті без вікон. Батьки 

ще декілька разів їздили через кордон додому, але згодом 

там все спалили поляки. Тож не по своїй волі ми змушені 

були покинути землі, де жило не одне покоління українців. 

На новому місці нас ніхто не переслідував. Батько влашту-

вався на роботу, дали квартиру (одну на дві сім’ї). Одержа-

ли страховку, потім купили хату в Луцьку. З нашої родини 

залишилась тільки я. 

 

 

СОРОКА Михайло, 

1948 р.н. 

нащадок  
 

СОРОКА Юрій,  

1964 р. н., 

нащадок 

 

ЩО Ж ЗАПАЛИЛО БІКФОРДІВ ШНУР? 

 

Часто коли ми починали розмову про події у Польщі 

в першій половині 40-років минулого століття, тато ухиля-
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вся від спогадів. А одного разу сказав: «Чого ми тільки не 

пережили там … Навіть згадувати не хочу».  

Що ж запалило бiкфордiв шнур, який призвiв до фа-

тального вибуху пристрастей, до кривавої драми. У кожно-

го щодо цього – свої аргументи, висновки i оцiнки, в обох 

сторiн конфлiкту – свiй погляд на нього i своя правда. 

Не збираємось нi з ким полемiзувати. Перед нами – драма 

життя наших батькiв, яку ми намагаємося сьогоднi, з вiд-

станi десятилiть, з висоти нинiшнiх знань про цi подiї, зба-

гнути i осмислити.  

Вернемося подумки ще раз у Стенятин. Невелике се-

ло, яке жило до минулої вiйни мирним селянським життям. 

Входило до Грубешiвського повiту. Доктор iсторичних на-

ук Володимир Сергiйчук у своїй монографiї «Етнiчнi укра-

їнськi землi» дослiдив нацiональний склад Холмщини, до 

якої належав Грубешiвський повiт. У ньому, за станом на 

початок ХХ ст., жило 75 вiдсоткiв українцiв, 10 – полякiв, 4 

вiдсотки – євреїв. Приблизно таке ж спiввiдношення було i 

в iнших повiтах Холмщини. I не лише Холмщини, а й 

Пiдляшшя, Берестейщини. Отже, це були справдi етнiчнi 

українськi землi. Українцi в них явно переважали. Що й не 

дивно. Адже ще до становлення Польщi це була захiдна 

частина Київської Русi, а в роки татаро-монгольської нава-

ли князь, а згодом король Данило Галицький очолював тут 

могутнє Волинсько-Галицьке князiвство, яке продовжило в 

тих надскладних умовах державницькi традицiї Київської 

Русi, стало одним із тих регiонiв, де формувалось українст-

во як нацiя. Вiд того ж Стенятина до Володимира, столицi 

Волинсько-Галицького князiвства, кiлька десяткiв кiло-

метрiв. Тiльки в чотирнадцятому столiттi, пiсля чвар i 

мiжусобиць спадкоємцiв престолу Данила Галицького, їх-

ньої неспроможностi хоча б зберегти надбане й зiбране 

ним, 
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цими землями заволодiла Литва, а вже потiм, на рубежi 

ХIV i ХV ст., – Польща. Але i в тi, i в пiзнiшi часи 

бiльшiсть населення цих країв складали українцi, якi спо-

вiдували православну вiру, свято зберiгали, передаючи з 

поколiння в поколiння, українську мову, нацiональнi звичаї 

й традицiї. Не змiнили це нi три подiли Польщi мiж Росiєю, 

Австро-Угорщиною та Нiмеччиною (Волинь i Холмщина 

вiдiйшли до Росiйської iмперiї), нi вiдновлення Польщi як 

дер жави пiсля революцiї 1917 року (за Ризьким договором 

Волинь, як i Галичину, передали Польщi). Українцi зали-

шились тут домiнуючою нацiєю, i недалекогляднi спроби 

деяких польських полiтикiв здiйснити ополячення україн-

ського населення були марними i тiльки загострювали си-

туацiю, спричиняли протести, навiть теракти, активiзацiю 

просвiтянського руху i змiцнення органiзацiї українських 

нацiоналiстiв. Але найбiльше збурення викликала Друга 

свiтова вiйна, особливо її завершальний етап. Пiдписаний 

за вiсiм днiв до її початку сумнозвiсний пакт Молотова-

Рiббентропа призвiв до втрати Польщею державностi, до 

новiтнього її подiлу. Менше як за три тижнi, починаючи з 1 

вересня 1939 р., все було завершено: вiйська обох дружнiх 

мiлiтарних держав – Радянського Союзу i Нiмеччини – зу-

пинились у Волинському краї на Захiдному Бузi, i Холм-

щина, а отже, й Стенятин потрапили пiд гiтлерiвську оку-

пацiю. Певний час, навiть пiсля того, як iз стратегiчних со-

юзникiв СРСР i Нiмеччина перетворились на запеклих во-

рогiв i мiж ними почалася кровопролитна вiйна, у мiстах i 

селах Волинi й Холмщини зберiгався мир i спокiй. Але зго-

дом у вiйнi наступив перелом, пiд ударами й натиском Чер-

воної армiї нiмецькi вiйська почали вiдступати. Фронт нев-

молимо наближався до Захiдної України. Ось тодi й спала-

хнув на захiдноукраїнських землях, передусiм на Волинi, 

кровопролитний конфлiкт. На його вiстрi, з одного боку, 

українського, була ОУН-УПА, з другого, польського, – 
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Армiя крайова. Одна сторона, виборюючи самостiйнiсть 

України, вiдстоювала приналежнiсть до неї волинських зе-

мель, iнша – наполягала на тому, що вони мають увiйти до 

повоєнної Польщi. Згадались i були кинутi у вогнище мiж-

нацiонального протиборства колишнi взаємнi кривди. 

Пiдiгрiтi полiтиками емоцiї взяли гору над здоровим глуз-

дом. Українськi й польськi сiм’ї iз добрих чи, принаймнi, 

терпимих один до одного сусiдiв перетворилися на непри-

миренних ворогiв. Вулиця пiшла на вулицю, польськi села 

– на українськi, i навпаки. Створювались загони самообо-

рони, запалали селянськi хати, школи, церкви i костьоли. 

Гинули люди. Сотнi, тисячi людей. Пiк цього кровопролит-

ного конфлiкту припав на лiто 1943 р. Гiтлерiвцi не тiльки 

його не гасили, а й намагалися пiдтримати, роздмухати. 

Адже вiн iстотно послаблював опiр їхньому окупацiйному 

режиму.  

Нашому татовi на ту пору виповнилося шiстнадцять 

рокiв. Його рiдний Стенятин, як i навколишнi села, не оми-

нула ця жахлива бойня. В одному з них вояки Армiї крайо-

вої зiгнали десятки українцiв у православну церкву i 

пiдпалили її. Тих, хто намагався вирватися з цього пекла, 

розстрiлювали.  

– Те, що трапилося, навiть у найстрашнiшому снi не 

присниться, – сказала якось наша романiвська сусiдка тiтка 

Надiя, теж, як i батько, переселенка (вона жила в селi Теля-

тин – за десяток кiлометрiв вiд Стенятина). Людей рiзали, 

душили, живими кидали в колодязi. Знищували цiлими 

сiм’ями, не милували нi дiтей, нi старих. Менi й зараз 

страшно, як згадую, що нам тодi довелось пережити... 

Але це потрясiння для українцiв за Захiдним Бугом вияви-

лося не останнiм. Наприкiнцi 1944 р. для них почалася iнша 

трагедiя – переселенська. Сталiнська гвардiя, як i сам вели-

кий вождь, вирiшувала проблеми окремих людей i цiлих 

народiв швидко, масштабно i радикально. Законфлiктували 
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мiж собою українцi i поляки на Волинi? Значить їх треба 

розвести, розселити. Полякiв з України переселити в 

Польщу, а українцiв з територiї Польщi – в Україну. I жод-

них проблем! Нiкого з органiзаторiв цiєї цинiчної акцiї не 

хвилювало, що переживатиме селянин, викинутий з рiдної 

хати, iз землi, в яку вкладено кошти, праця, сили не одного 

поколiння родини. Якi можуть бути сумнiви i сентименти, 

коли прийнято рiшення i дано наказ. Його не обговорюють, 

а виконують! Операцiя «переселення» почалася 15 жовтня 

1944 р. i мала завершитися до 15 грудня того ж року. Але 

виконання її у часi затяглося до червня 1946-го. 

Загалом у ходi здiйснення цього новiтнього великого 

переселення народiв за вольовим рiшенням вождя – Й. 

Сталiна, з нинiшньої територiї Польщi в СРСР, переважно в 

захiдноукраїнськi областi, було вивезено майже 500 тис. 

українцiв, у зворотному напрямi, – понад 750 тис. полякiв. 

Про переселення своєї сiм’ї батько, хоч i скупо, але дещо 

розповiв. Особливо про те, як їх у товарняку доставили на 

одну iз станцiй Миколаївської областi. Необроблених зе-

мель на пiвднi України через нестачу там робочої сили не 

бракувало. От i вирiшено було вiдразу розв’язати двi про-

блеми: i забужан розселити, i пiвденноукраїнську цiлину 

пiдняти. Але тут прибульцi раптом запротестували: їм, лю-

дям з лiсового краю, немилий був цей безлюдний i безлiс-

ний степ. Нiхто, мабуть, не став би рахуватися з їхнiми 

протестами. Однак комусь iз переселенцiв прийшла думка 

звернутися з вiдповiдним проханням до Нiни Петрiвни 

Хрущової, дружини на той час першого секретаря ЦК КП 

(б) України. Чому саме до неї? Як виявилося, вона походи-

ла iз забузьких країв, із села Василів, що за якихось десяток 

кілометрів від Стенятина. I цей хiд спрацював. Переселен-

цiв перевезли з Миколаївщини у Волинську область i виса-

дили на станцiї Кiверцi, що пiд Луцьком. Кiлька сiмей по-

селили в Романовi. Серед них i мого батька з його матiр’ю. 
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СОБЧУК Анастасія, 

1940 р. н., с. Сагринь 

Грубешівського повіту 

 

ПРОЩЕННЯ ЗА СОДІЯНЕ НЕ 

МОЖЕ БУТИ... 

 

Я народилася в українському селі Сагринь на Холм-

щині, яке 10 березня 1944 р. польські формування Армії 

Крайової і Батальйонів Хлопських вщент спалили, а понад 

800 мешканців замордували. Серед них були члени моєї 

родини. Мені в 1944-му було три з половиною роки. Звісно, 

я чула розмови старших — батька, брата, бабці. Щось стер-

лося з пам’яті, але залишилися факти. Мою маму, Собчук 

Варвару Миколаївну, моя бабця, Шуфель Анастасія Іванів-

на, знайшла в полі мертвою.  Вона померла від рани в ниж-

ню щелепу. 

Від рани в ногу помер і дід Микола. Польські банди-

ти поранили його, коли він  з бабцею тікали від них. Так 

розповідала бабця. В ту ніч загинула моя двоюрідна сестра 

Марійка Шуфель, їй було 16 років. 

Ну і, звичайно, все згоріло. Залишились ми з бать-

ком, Собчуком Олександром Івановичем, сестрою Надією, 

братом Євстафієм та бабусею. Сестрі було 12 років, а ста-

ршому братові йшов 19-й рік,  мене він в ту ніч ніс до Гру-

бешева. 

Нас переселили в Дніпропетровську область, а піз-

ніше  переїхали на Волинь. Жили в селі Затурці. Зараз вже 

немає брата, батька, сестри. Залишились спогади. 

Я знаю, що треба пам’ятати своє минуле, пам’ятати 

загиблих українців у Сагрині, але необхідно назвати імена 

катів-убивць і освятити пам’ять замучених. 
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СОЛОМАТІНА Ганна, 

1927 р. н., с. Заріччя 

Холомського повіту 

 

ТЯЖКИЙ КАМІНЬ НОШУ В 

СЕРЦІ 

 

Я народилась у селі Заріччя Холмського повіту. Ба-

тьки займались сільським господарством. У нас була хата, 

два садочки (40 дерев). 

Село знаходилось під лісом. У ньому була церква і 

польська школа. До війни 1939 р. учителі ставилися до ук-

раїнських дітей добре, а під час війни все змінилось: поля-

ки знущалися з українського народу — грабували, вбивали. 

Доводилось рятуватися від бандитів-поляків. 

Особливо погано стало під час німецької окупації — 

німці забирали коней, корів, збіжжя. 

Депортація почалась у 1945 р. Вже повантажили нас 

у вагон, а мамі стало погано. Поїзд подає сигнал і рушає. Я 

і тато встигли сісти у вагон, а мама залишилась і померла. 

Тяжкий камінь ношу на серці до цих пір, бо з мамою не 

встигла навіть попрощатись. 

Завезли нас у Полтавську область, Велико-

Богачанський р-н, с. Довгалівку. Жилось нам дуже тяжко, 

але переслідувань не було. Компенсації за залишене майно 

ніякої не отримали. У 1980 р. помер тато. 

Пенсія у мене маленька, здоров’я немає, але поверта-

тись у Польщу не хочу, хоч і залишилась нудьга за рідним 

селом. 
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СТЕЦЬ Антон, 

1939 р. н., с. Березно 

Холмського повіту 

 

АКЦІЯ «ВІСЛА» У БЕРЕЗНО 

 

У травні-червні 1947 року доходи-

ли до нас чутки, що виселяють українців, кудись вивозять. 

У Березно залишилось близько 50-ти українських сімей. 

Багато старших віком пам’ятали евакуацію до Росії в роки 

Першої світової війни. 

...Був липень, люди почали готуватись до жнив. 

Озимина вже дозрівала, а в сусідньому селі стояли копиці 

жита. Другий вівторок місяця видався торговим днем і ма-

ма поїхала до Холма, батько займався господарством, а я 

доглядав молодшого брата. Десь о 12-ій годині в селі зняв-

ся галас. Приїхало військо, оточило село, розставило куле-

мети, солдати брутально поводилися з людьми. Староста 

Костюк разом з капітаном ходили від будинку до будинку й 

вимагали залишити свої оселі протягом двох годин і зібра-

тися на сільському майдані.  На ньому стояв пам’ятний 

знак, саме на місці зруйнованої в 1938 р. церкви. 

Люди почали збиратися, адже список був готовий ще 

з 1945 року, з часу виселення українців до УРСР. Цю ніч 

ми провели на місці, де колись був наш храм. Вранці пода-

ли вози і люди клали на них те, що могли везти.. 

Не вивозили тих, хто служив у польських або в ра-

дянських військах та польські і змішані родини. Частину 

своїх речей ми лишили родичам. З тварин забрали дві кур-

ки, свиню, корову і коня. 
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Дід Антон Дмитрович біля церкви, поваленої 

поляками в 1938 році, с. Березно, 1935 р. 

 

Коли усі виру-

шили до Холма, тато 

останній раз дивився в 

сторону села: з його 

очей капали сльози. У 

Холмі нас зібрали на 

площі, огородженій 

колючим дротом. Не 

пам’ятаю, скільки днів 

ми ночували просто 

неба. Тато зробив нам 

схованки, де я спав 

разом з братом.  

Якось зранку подали потяг, ми почали вантажитись 

до товарних вагонів. Пам’ятаю, пані Василевську забрали 

до лікарні, там вона народила сина. Чоловікові не дозволи-

ли залишитись з нею. Пізніше він брав перепустку, щоб 

поїхати за родиною. Його сина згодом називали «вигнан-

цем». 

У нашому вагоні їхало чотири родини: Чернецьких 

— дві особи, дядька Олексія — троє, тітки Ганни — троє, 

Йосипа Зорука — чотири, усього — 12 осіб. Було досить 

тісно, бо кожен віз свій скромний скарб. Довго стояли на 

станціях. 

Нарешті, паровоз кілька разів шарпнув... і потяг пої-

хав. Через кілька годин доїхали до Любліна. Тут теж три-

мали, бо конвоїри щось з’ясовували. Пізніше минули 

Lubartow, Parczew, Ostroleke, Siedlceі, в’їхали на терени 

Прусії. Пасажири цього незвичайного потягу обрали комі-

тет, завданням якого було домовлятися з машиністами, щоб 

зупинялися в відповідних місцях, аби накосити трави для 

худоби. Оскільки машиністи часто мінялися, члени коміте-

ту для них збирали «податки». Пригадую такий випадок. 

Недалеко Narwi, біля колії, стояли копиці сіна. Потяг 



235 

 

Антін з батьками, 1942 р. 

 

затримався, люди хотіли взяти трохи сіна. Місцеві побачи-

ли і почали кричати, паровоз дав сигнал і потяг рушив... 

Почалися крадіжки, в яких замішані були залізнич-

ники. Переважно крали дрібну птицю, а якось хотіли вкра-

сти свиню. Відтоді худобу охороняли почергово до кінця 

дороги. В Szczytnie поїзд зупинився надовго. Перший раз за 

тиждень дали людям поїсти теплого супу. Нарешті, доїхали 

до Pasleka. Хтось з речами поїхав автомобілем, а хтось — 

підводами. Ми також сіли на під-

води. Весь час нас охороняло 

озброєне військо. Люди не знали, 

куди їх везуть, ніхто не хотів нічо-

го розповісти, натомість один офі-

цер з конвоюючих сказав: «За два-

дцять років сліду вашого не буде». 

Розвезли нас по усьому пові-

ту до таких місцевостей, як Jelonki, 

Rychliki, Skrowronki, Wola 

Mlynarska, Wilczeta, а також Dobry. 

Найбільше «березнівців» осіли в 

Доброму: Сім’як, Олексій Стець, 

Йосип Зорук, Олексій Чернецький, 

Ян Кокловський, Павел Туяк, Ганна Стець, Ігнат Стець з 

тестями Чернецькими. Дали нам маленьку кімнату у Шос-

таковича (3 на 4 м) для чотирьох родин. Страви дружини 

готували на подвір’ї, чоловіки ходили спати на сіно. Гово-

рили про нас якнайгірше: мовляв, прибули злодії і бандити, 

які мордували поляків (на наших землях було якраз навпа-

ки). 

У селі було ще кілька німецьких родин — лише жін-

ки, діти і старенькі. Чоловіки або загинули на війні, або 

потрапили в полон. Наші жінки якось порозумілися з нім-

кенями, розповідали про свою недолю. За два тижні німців 

вигнали, а Шостакович, в якого ми мешкали, сказав своїй 
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Дитячий садок в с. Березно, 1942 р. 

 

Зустріч з краянами в с. Березному 

 (Антін у центрі), 2008 р. 

 

дочці Ванді: «Скоро, доцю, будеш спати на перині і під 

периною». Завжди він 

бігав по селу з кара-

біном і біло-червоною 

пов’язкою на рукаві. 

Одна німецька родина 

залишилась, бо мала 

громадянство Швей-

царії. Через два роки 

я ходив до школи з 

цими дітьми — Інгою 

і Гансом Вайсами. 

Пізніше вони виїха-

ли. Коли привезли нас до Доброго, застали привезених ук-

раїнців з Білої Підляски і з Бешчад. 

Поляки з Білорусії  дуже погано розмовляли по-

польськи, багато слів 

вживали білоруських. 

Окрім поляка Шоста-

ковича, в селі були 

ще поляки з Krasnego 

Stawa, Podlasia, 

Pomorza. Вони були 

налаштовані проти 

українців. Через два 

тижні після нашого 

від’їзду виселили 

Шимона Ковальсько-

го, Пелагію Матеюк і Петра Босаковського. Останньому 

навіть не допомогло, що був жонатий на польці, а дітей 

охрестив в римо-католицькій церкві. Всі ці родини посели-

ли в селі Pawly, повіт Braniewo. Коли ми обжилися, тато 

відшукав город, щоб посадити картоплю. Вільної землі не 
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бракувало. Під час оранки прийшов Babula (поляк з Воли-

ні), сказав, що це його поле. Тато попросив показати доку-

менти, але їх він не мав.  Картоплю посадили. Мали корову, 

мама робила масло, а потім везла до Ornefy  продавати. 

Найбільше  бідували люди, які приїхали з Бешчад, були то 

багатодітні сім’ї, а вивезли їх без худоби. Добре було тим, 

хто мав хоча козу. 

Восени тато посіяв пшеницю, жито, але зібрав стіль-

ки, скільки засіяв, бо поле потерпало від бур’яну. 

1-го вересня 1947 р. я пішов до третього класу в До-

брому. В школі було дві вчительки. Оскільки я вмів читати, 

через два місяці перевели мене до 4-го класу, початкову 

семикласну школу закінчив 12 річним хлопцем. 

Почався новий етап в житті переселенців. Тоді ми ще 

вірили, що повернемось додому, бо усі сумували за батькі-

вщиною. Але з часом ці мрії гасли і треба було звикати до 

нової реальності. Я мав щастя в 50-х роках навчатися в 

Любліні, а звідти часто відвідував своє Березно, де залиши-

лась моя тітка. 

 

 

 

 

 

ТОЛОЧКО Олексій, 

1923 р. н., с. Туровець 

Холмського повіту 

 

ВИБОРУ НЕ БУЛО 

 

Село Туровець, розташоване в південній частині Хо-

лмського повіту, граничило з Грубешівським повітом. Від-

стань від села до міста Холма і Грубешева приблизно 25—
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26 км. На такій же відстані від села протікала погранична 

ріка Буг. 

Село лежало в мальовничій місцевості: в обіймах лу-

гів і двох річок. За лугами були родючі землі, а далі — ліси, 

які закривали краєвид нашого округу. Селянські забудови 

знаходились вздовж трьох сторін прямокутної площі й 

складались з п’яти вулиць. На північній стороні площі сто-

яла кам’яна церква, після 1918 перейменована в римо-

католицький костел. Цей факт негативно вплинув на на-

стрій наших селян, бо вони були змушені ходити до церкви 

міста Войславичі (6 км.). Поляки зафарбували образи, зня-

ли іконостас, купол, аби церква не нагадувала її первісного 

вигляду. На околиці села вони побудували костел. У селі 

Вигнанці був молитовний дім баптистів. 

На південній стороні села стояла велика школа, по-

будована за царизму. До Першої світової війни вона була 

церковно-приходською чотирикласною. За Польщі стала 

трьохкласною, вчителька навчала дітей польською мовою. 

Після вересня 1939 року вчитель В. Гобрей проводив у ній 

навчання україн-ською мовою. 

Всім необхідним для життя і ведення господарства 

село було повністю забезпечене. В ньому було: дві крамни-

ці, водяний млин, на окраїнах  — два вітряки, кузня. Біля 

нас знаходилося троє сіл з українським і четверо — пере-

важно з польським населенням. 

У нашому проживало біля 86 родин, у тому числі 

приблизно 60 родин українців, яких до 1939 року називали 

русинами. Більш свідомі, вважали себе українцями. Після 

1939 року всі стали називатись українцями. Поляків було 

біля 26 родин, у тому числі — 2 священики, органіст і вчи-

телька. Проживав і вірмен, який залишився після Першої 

світової війни. Жила одна єврейська сім’я. Жили всі мирно. 

Діти разом гралися. 
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Велику ділянку землі православного приходу виді-

лили ксьондзу, другу частину передали польським колоніс-

там із західних земель. 

Політичні партії в селі не діяли, за політику нікого не 

судили. Селян найбільше обурила звістка про те, що поля-

ки в 1938 році приступили до знищення православних цер-

ков, каплиць і хрестів. На Холмщині було знищено до 160 

православних храмів. Біля нас зруйнували православну це-

ркву в селі Лещани. Такі дії викликали вороже ставлення 

українців до польської влади. Тяжко було уявити, що релі-

гійні поляки — католики можуть собі дозволити таке вар-

варське ставлення до християнських православних святинь. 

У 1940 році деякі храми було повернуто й перейменовано з 

римо-католицьких на православні. Повернули кафедраль-

ний собор у Холмі, збудований на Даниловій Горі, в істо-

ричному місці Холмщини. В нашому селі церкву перебуду-

вали в римо-католицький костел. 

У 1915 році відступаюча російська армія депортува-

ла українських селян вглиб Російської імперії. Після висе-

лення російські вояки спалили майже все село, залишились 

тільки церква, школа й декілька хат. Повернувшись до сво-

го села, колишні «біженці» почали будувати собі нові оселі 

й трудитись на своїх землях. Селяни, які повернулись з різ-

них земель Російської імперії додому привезли з собою на-

бутий життєвий гіркий досвід, звичаї, пісні різних народів 

Росії та України. 

Важливою подією стала проведена в 1936—1937 ро-

ках комосація і меліорація селянських земель. Комосація — 

це об’єднання розрізнених земельних ділянок селянина в 

одну ділянку. Називали це створенням колоній. Селяни 

одержали свої ділянки, більшість із них перенесла туди свої 

забудови, менша частина залишилася в старому селі. 

У вересні 1939 року німці напали на Польщу і поча-

лась Друга Світова війна, яка тяжко вплинула на селянську 
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долю. Селом переміщались розрізнені солдати польської 

армії. Наближався фронт. Несподівано прийшла звістка, що 

польський кордон перейшла Червона Армія. Прибулі чер-

воноармійці розмістилися в містах, а за декілька тижнів 

згідно договору між німецьким і радянським урядами пове-

рнулися на схід, за Буг. Відходили організовано, до осель 

не заходили, в розмови не вступали. 

Ріка Буг стала границею між СРСР і Генерал-

губернаторством, яке утворили німці на польських землях. 

У нашій волості Войславичі адміністрація залишилась та ж, 

що була при Польщі,  лише поновили польську поліцію. 

Все було під контролем німців. Примушували сплачувати 

податки, брали контингент (поставки продуктів). Пізніше 

примусово забирали молодь на роботу до Німеччини. З на-

шого села забрали десь до 15 хлопців і дівчат. Деякі з них 

так і не повернулися додому, залишилися на заході. 

Наступив 1941 рік. Передбачали війну,  вона розпо-

чалася 22 червня. Фронт переміщався все далі й далі на 

схід. У Холмі німці заздалегідь побудували два величезних 

табори, які швидко заповнились військовополоненими. 

Ставлення німців до них було нелюдським, жорстоким. Це 

все викликало у наших селян глибоке співчуття та обурен-

ня. Декому з полонених вдавалось вибратись на волю, вони 

з’являлись у наших селах, знаходили тимчасовий притулок, 

а пізніше вливались у загони партизан. Різної орієнтації 

були ті загони, часом банди ночами грабували населення. У 

1944 році з’явились радянські партизани. Не впевнена в 

своїй безпеці переважна більшість чоловіків-селян не ночу-

вала в своїх домівках, а ховалась, де могла. Набули великих 

розмірів грабунки селян. Із села забрали майже всіх коней і 

відправили їх до польського села Гута. 

Пішли чутки, що у селі Майдан, біля Войславич 

польські партизани в лісі знищили родини українців. Це 

викликало хвилювання й тривогу в наших селян. Ще рані-
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ше в селі Дрищові була знищена група хлопців із селянсь-

кої самооборони. 

В кінці 1943 р. німці почали виселяти поляків із 

Ухань Грубешівського повіту. Вивозили в табір. Через де-

який час їх відпустили, багато родин приїхало в наше село, 

де знайшли притулок в рідних і близьких польських сім’ях. 

Треба відзначити, що, незважаючи на велику небезпеку для 

села, жінка з дочкою Северинські переховували в своїй 

оселі єврея. Таким чином йому вдалося пережити окупа-

цію. Перед закінченням війни в родині В. Кухти перехову-

вався дезертир з німецької армії. 

З боями в липні 1944 р. прийшли радянські війська. 

Водночас прибув до Холма Польський Комітет Визволення 

Народового. Це було початком установлення польської 

влади. Частина бандитів перейшла служити в міліцію, інші 

притаїлись, приховали зброю і з часом почали діяти. Селя-

ни зібрали урожай. Треба було здавати поставки продуктів 

уже Радянській Армії. 9 вересня 1944 року була підписана 

Угода між урядом УРСР і Польським Комітетом Націона-

льного Визволення про взаємне переселення українців на 

територію України, а поляків з Західної України на терито-

рію Польщі. Таке переселення передбачалось провести ще 

в кінці 1939 року. 

З 1944 року обставини набагато погіршились і селя-

ни нашого, а також сусідніх сіл, почали готуватися до пере-

селення в Україну. Вибору не було, бо в тому переселенні 

були зацікавлені представники влади УРСР, польська вла-

да, а також ті поляки, які були в підпіллі і вели боротьбу 

проти нашого населення, їхні інтереси збігалися. Декілька 

родин сектантів, теперішні свідки Єгови, відмовилися їхати 

в Україну, однак через півроку, також вимушені були пере-

селятись. Одна родина потерпіла: їхній син, який підчас 

переселення, повернувся з Холма до Верховини, був уби-

тий 6 червня 1945 року бандитами. Знищено в селі біля 200 
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осіб — в основному старих, жінок і дітей. Знищували за те, 

що не захотіли переселятися в Україну. Убили хлопця Ва-

силя, він повернувся із Німеччини до рідного дому, не зна-

ючи, що родина вже виїхала в Україну. В селі був убитий 

ще один хлопець. Обидва хлопці відробили в Німеччині на 

примусових роботах, а на рідній землі знайшли смерть. У 

нашому ж селі убили жінку Олександру, вона залишилась 

при сестрі, у якої чоловік був поляк. Таку ціну платили всі 

ті, хто відмовлявся або не мав можливості вчасно пересе-

литись. І це офіційно називають «добровільним» пересе-

ленням! 

З вересня 1944 року селяни стали готуватися до пе-

реселення. Зібраний урожай зерна, картоплі й навіть сіно 

здавали армії. З 10 листопада почали виселяти невеликими 

групами. Все, що можна було забрати, забрали. Везли 

польськими підводами до шосейної дороги. На півдорозі до 

Холма переночували в польському селі дві ночі. Оберігав 

нас відділ радянських солдатів з 10—12 осіб. Незважаючи 

на це, вночі нас пограбували, забрали останню корову. Та-

кий був гіркий від’їзд. Після цього машинами нас відвезли 

до залізничної станції Холма. На станцію подали товарний 

потяг. 12 родин повантажились і відправилися в дорогу на 

схід України. В дорозі через Україну ми перекону-вались, 

яка велика наша земля. Всюди було чути українську мову. 

Звантажили нас на станції Розовка Куйбишевського р-ну 

Запорізької області. Тут переночували, а на другий день 

приїхали за нами і завезли до колгоспу Урицьк, колишньої 

німецької колонії. Оселі колоністів (раніше добротні, 

кам’яні і криті черепицею) були здебільшого поруйновані. 

Цілими залишились декілька будинків та цегляна кірха. 

Наші переселенці жили тим, що привезли з собою з 

рідного села, Зерно, яке ми здали ще на Холмщині, нам по-

вернули. Це підтримувало наше життя, бо заробітку в кол-

госпі не було. Наша родина, перебувши короткий час у 
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колгоспі в Малій Токмачці, весною 1945 р. переїхала в міс-

то Оріхів. В Оріхові батько і брат влаштувались працювати 

на будівництві елеватора. Життя наше дещо поліпшилось. 

Мешканців нашого села поселили в різних місцевос-

тях: у колгоспах Урицька, Малої Токмачки, Олександрії 

(біля Хортиці) у Велико-Токмацькому районі. 

 

 

 

ЮЩУК Лідія, 

1928 р. н., с. Кривоверба 

Володавського повіту 

 

МИНУЛЕ ЗГАДУВАТИ СТРАШНО, 

А ЗАБУТИ НЕ МОЖУ 

 

Я, Ющук Лідія Омелянівна,  народилась четвертого 

квітня 1928 року в селі Кривоверба Парчівського повіту на 

Підляшші. Родина була велика, я була вже четвертою ди-

тиною, старші сестри — Надя, Люба і Віра. Надя і Люба 

ходили до школи. Батько вчителював, мама господарювала, 

бабуся по батькові була акушеркою. 

Батько служив на Волзі у саперних військах, а ще 

виточував колодки для пошиття офіцерських чобіт. Щоб 

учити далі дітей, батьки продали землю з усім господарст-

вом і в 1929 році переїхали до Холма, де купили по 

вул. Люблінській, 103 невелике господарство з трьома бу-

динками: стодолою з великими пивницями, стайнями, хлі-

вом і різним господарським реманентом. Мама зі мною за-

лишилась в селі, а в червні 1930 р. народилась п’ята дочка 

— Ніна. Восени цього року ми переїхали до Холма. 

Пам’ятаю, їхали на драбинистому возі. З такою оравою ма-

мі було важко, і батьки найняли дівчинку Гандзю, аби гра-
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лась з нами. Вона була білявою, веселою, бавилась з мале-

чею, ми її любили, як рідну. 

Діти підростали, ходили до польської школи, батько 

щоденно перевіряв уроки. Всі сиділи за столом і слухали 

запитання старшої сестри, щоби нам було легше засвоюва-

ти завдання. 

Батько прилучав нас до культури, читав Шевченка, 

Франка і Пушкіна, навчав Надю грати на скрипці, запро-

шував регента з церкви, щоб ми співали. Був у нас грамо-

фон, часто слухали пісень. Для забави робив різні іграшки з 

дерева, взимку — ковзани з дерев’яної колодки і серпа. 

Мама вчила нас готувати їжу, розчиняти тісто, пекти пиро-

ги з різною начинкою, булочки, пончики. Перед Велико-

днем показувала, як малювати писанки. Узори і фарби до-

бирали самі. 

У городі нашому чого тільки не було! Росли коноп-

ля, льон, мак і всіляка городина. Мама вчила нас, як оброб-

ляти коноплю і льон, робити з них заготівки, відбілювати, 

прясти, ткати рядна, покривала, хідники, рушники тощо, 

в’язати, мережити, вишивати і шити. 

Батько тримав пасіку із 16-ти вуликів, сам доглядав 

за нею. Було в нас два ставки — глибокий і мілкий з гіркою 

і деревом на ньому. В малому ставку розводили коропів і 

карасів, а на зиму рівчаком рибу переганяли у великий ста-

вок. 

На Йордана у глибокому ставку робили проруб у фо-

рмі хреста, священики освячували воду, хтось купався, від-

правлялась молитва, а потім православні Холма брали во-

ду. Влітку батько вчив нас плавати, веслувати на лодках-

каяках. Воду до ставків перекачували помпою з приводом 

від вітряка. Ставки були обсаджені жовтими вербами, одна 

з них росте й зараз. 

У 1936 році померла бабуся, батькова мама, а невдо-

взі захворів  тато, лікувався у Львові. 
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Батько посадив велику шкілку фруктових дерев, ще-

пив їх, виростив великий сад, багато ягідних кущів, вино-

град і малину, заклав теплиці для вирощування різної роз-

сади. Часом наймали робітниць, щоб порались на городі. 

Овочі і фрукти продавали, бо збирались  добудовуватись. 

Тато листувався зі своїми братами, які після 1918 ро-

ку залишились в Росії. Висилав їм посилки з гречкою, ми-

лом і ліками. Останню посилку повернули до Холма з про-

дирявленою льняною обшивкою і написом: «адресат не 

разіскан». В останньому листі 1934 р. один з дядьків писав, 

що в Ленінграді життя покращало,  можна  купити й боро-

шна. Пізніше він був засуджений на 25 років, листів більше 

від нього не було. В 1946 році хтось із звільнених поляків 

прийшов до мами і передав листа і фото. Коли його випус-

тили, він поїхав до Ташкента, куди під час війни була ева-

куйована його сім’я — жінка і двоє синів. На Україну їх не 

пустили. Ми листувалися з дядьком, але за відсутності ста-

тків не могли його відвідати. Перебуваючи у відрядженні, я 

відвідала сім’ю дяді вже після його смерті. Подробицями 

життя вуйко не ділився, все ще перемагав страх. Один син 

працював в проектній організації бавовно-збираючих ма-

шин, якось побував у Києві, тоді ми познайомилися,  гово-

рили про наше життя. 

У 1937 р. навіть ми, діти, відчували біду. Менше ді-

тей приймали до гімназії, вибирали обдарованих. Батько 

був у раді школи, тому ми, четверо дівчат, вчилися. У 1939 

р. я закінчила п’ятий клас. Тато хворів, мама старалася, як 

могла, нас виховувати. У церкві ми довідались про нищен-

ня всього українського. 

У вересні 1939 року прийшли до нас радянські сол-

дати. Військо було бідне: обтріпані шинелі, обмотки на но-

гах. Стояли два тижні, забирали все, що потрапляло під ру-

ки, навіть, мідні обшивки біля печей. Ми, менші діти, вибі-
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гали дивитись на великі машини з військом і доповідали 

про все рідним. 

У Холмі до 1918 р. існувала губернія, спорудили ве-

ликі приміщення для правління. Недалеко містилися великі 

казарми з церквами для війська і будинками для сімей офі-

церів. За Польщі там теж були казарми, а губернські спору-

ди використовували для психлікарні, сюди з усієї країни 

звозили хворих. 

Коли радянські війська відійшли, ми, дітвора, бігали 

до казарми і збирали книжки про зброю, патрони,  прино-

сили їх додому. Також бігали на залізничні колії підбирати 

вугілля. Залізниця була поруч з річкою Угеркою, яка обви-

вала наше місто. Отже, щоби нас не зловили, переходили 

через воду, а городом додому. Тепер там зупинка місцевих 

потягів «Хелм-място». 

Ця анархія тривала десь два тижні, прийшли німці і 

відразу всі поховались. Німці по-своєму порядкували: ви-

везли психічно хворих із лікарні до лісу і там розстріляли. 

Охорони було багато, бо казали, що у лісі переховувались 

польські офіцери і ще дехто. 

Ми, малі, бігали на вулицю, дивились на все. Новини 

доповідали хворому батькові. 19 жовтня 1939 р. він помер. 

Поховали його на цвинтарі біля бабусі. 

Так у 1939 р. Холмщина і Підляшшя потрапили в зо-

ну німецької окупації. Українці стали домагатись повер-

нення храмів і кафедрального собору на Даниловій горі. У 

Холмі відкривались школи, стали діяти гімназія і технічна 

школа. Зарахували мене до другого класу гімназії. 

З’їхались учні з нашої Кривоверби та інших сіл Холмщини, 

а також із Галичини. В гімназії готувались до зустрічі Івана 

Огієнка, яка відбулась в травні 1940 року. Від другого кла-

су обрали мене читати вірша Тараса Шевченка в перекладі 

німецькою мовою «Мені тринадцятий минало». Того дня в 
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Холмі зібралося багато люду з Холмщини, Підляшшя, Ле-

мківщини та Польщі. 

Після закінчення гімназії у 1941 році старша сестра 

Люба поїхала до Львова навчатись в медінституті, Надя — 

в Сокаль, а Віра — до Володави. Ми, менші три сестри, 

залишились біля мами. Я ходила до гімназії. Після уроків 

допомагали мамі в городі і по хаті. 

Щоб вижити і допомагати старшим сестрам, мама 

облаштувала один будинок під бурсу, де мешкали діти з 

різних сіл, які ходили до гімназії і технічної школи. 

До різних свят влаштовували вечори: співали, розпо-

відали про історію Січових Стрільців. Їздили прибирати 

цвинтарі, де були поховані видатні люди і Січові Стрільці. 

Пробуджувалась свідомість в українців. Для облаштування 

церков жінки і дівчата вишивали одяг для священиків, ру-

шники і хоругви, а також уся Холмщина збирала гроші на 

дзвін. Великий привезли дзвін з написом: «Від українсько-

го народу» і поставили на Даниловій горі на кількаметрові 

опорі біля дзвіниці, бо підняти на дзвіницю його не змогли. 

Довго він стояв, а потім поляки зняли написи, а через кіль-

ка років його спорядили на дзвіниці. Собор був знову від-

ремонтований, а вікно над вівтарем з вітражем голубого 

кольору і жовтого хреста замурували. 

У гімназії були досвідчені вчителі, вимогливі і добрі. 

Мама наша, хоч і серйозна до нас, та щира до людей, за на-

вчання платила продуктами. Сестрі до Львова ми з Ніною 

возили харчі. Пам’ятаю, як масло ховали в гарбуз, акуратно 

вирізавши віконце і вибравши зернята. На Підзамче втікали 

через вибиті дошки в огорожі, щоби німці нас не забрали, 

ховались по пивницях, коли військові вечорами світили 

ліхтариками. Німці теж боялись, тому ходили серединою 

вулиці. Мама переживала і раділа, коли ми вертались до-

дому. Вдома — знову навчання і робота по господарству  

(мама всьому нас навчала). Ми підростали, потрібен був 
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одяг, покривала, скатертини, рушники, сорочки і різне по-

лотно. Все це ми вміли робити. 

Коли німці мали розпочати війну в 1941 році, ми 

знали про це за кілька днів, бо прибуло багато військових , 

а на колії стояли потяги з гарматами. Ми, дітлахи, ходили 

дивитись, адже раніше не бачили такого. Приїхала також 

молодь з Німеччини, залишили в нас свої підручники з ме-

дицини та ін. Ночували хлопці в стодолі на сіні, вкривались 

матами від теплиць. Німці часом перевіряли це сіно, проко-

люючи його багнетами. Страшно було мамі і нам. 

Почалась війна з Радянським Союзом. Уже на дру-

гий день в Холмі було багато полонених. Мама зі старшою 

сестрою пішли дізнатись, чи немає серед них наших роди-

чів. Родичів не знайшли, але домовились брати полонених 

до нас на роботу по двоє. Мама їх годувала, а вони обрізу-

вали дерева, рубали дрова. Жили полонені в тих будинках, 

де містилася психлікарня, а також в будинках довкола ліка-

рні, інших місцях біля Холма. Люди перебували в таборах 

(вони були різних національностей), почали помирати від 

хвороб і голоду. Коли полонених переганяли з одного та-

бору в інший, ми виносили кошики з овочами і хлібом на 

вулицю і висипали на бруківку. Якщо охоронець мав добре 

серце, то дозволяв збирати продукти. 

Ми вчились далі, ходили в кіно, де показували філь-

ми про життя в Радянському Союзі, про голод 1932—1933 

років, досі обличчя вмираючих стоять перед очима.  

У таборах військових змушували  важко працювати. 

Єдине, що їм дозволялось — це відлучатись од роботи і 

приходити до мами поїсти, після співали пісень, якими за-

чаровувалися навіть німці. Потім була організована РОА 

(русская освободительная армия). Вони були добре одягне-

ні — в кожухах і чорній формі. Йдучи вулицею, співали 

російських пісень. Місцеві українці приходили до нас, зна-

йомились з українськими хлопцями, які втекли з полону. 
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Німецькі солдати їхали на відпочинок з нашими дів-

чатами з України, які часто втікали з поїздів. Одна дівчина 

з Донеччини втекла з потяга і прийшла до мами (Ада Най-

дух), білява, синьоока, подібна до мами, бо ми були чорні і 

кароокі. Помагала нам по роботі, співала і грала на гітарі. 

Жила у нас до1944 р., доки Радянські війська не взяли 

Холм. Тоді вона з радянським офіцером поїхала на фронт, 

більше ми її не бачили. 

Ми ходили до гімназії, вчили історію Грушевського,  

німецьку, грецьку і латинь, а математики і фізики навчив 

нас Васиньчук, який закінчив університет у Києві в 1917 

році. Коли в 1944 р. закрили гімназію в зв’язку з набли-

женням фронту, Васиньчук ходив до нас, а мама платила 

йому продуктами. 

Фронт наближався до Холма, нас, трьох менших — 

мене, Ніну і Людмилу мама відправила в Кривовербу, бо 

думала, що в селі фронту не буде. У Володаві зловили нас 

німці і змусили копати окопи. Від цієї роботи визволила 

УПА, ми пішли в село Вирики, тут переночували, а вранці 

нас відвели до лісу. Через пароль зайшли в ліс, на возі при-

везли нас в Кривовербу, де жили наші хресні батьки. Через 

село проходив фронт. Падав дощ. Коли німці з боями відс-

тупили, ми вернулись в село переночувати, а вранці не хо-

тіли йти до Холма. Хресна дала нам хліба і сухого сиру, бо 

харч був закопаний. Боялись лісу і дороги. Було тихо. Ми 

йшли по канавах, подалі від машин. Біля Володави зустрів 

нас чоловік і попросив їсти, ми віддали йому хліб і сир, а 

самі втекли. Коли йшли лісом, то бачили мертвих німців, 

опухлих коней, заглядали в обличчя, збирали в торбу пат-

рони. Навіть не було страшно, бо то були чужі. Йшли від 

криниці до криниці пити воду. Йшли босі, жаліли взуття. 

Вже сутеніло, коло Савіна нас наздогнала вантажна маши-

на. Ми попросили підвезти, бо вже йти не могли. Ми доїха-

ли до Крижівки, вийшли, заплатили їм 50 зл. Ще 3 км до-
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бирались пішки додому. Прийшли опівночі, мама нас по-

мила, нагодувала і поклала спати. Вона здивувалась, що ми 

збирали патрони і несли таку важку сумку. Патрони мама 

пересипала в скляні бутлі, закрила і закопала у свинарнику. 

Через Холм фронт пройшов спокійно. Всі зібралися вдома, 

треба було думати про нове життя. 

Організовувалась польська армія з місцевого насе-

лення, знову мама боялась за всіх нас. Жили у нас офіцери, 

користувались всім, знову мама боялась за нас. Жили у нас 

офіцери, користувались всім, що було вдома і на городі, 

залицялись до дівчат. Старша сестра влаштувалась на ро-

боту у військовий штаб перекладачем, бо знала польську, 

українську і німецьку, мала вже 2,5 роки медичної освіти. 

Інші дві сестри і Ада працювали на макаронній фабриці, а 

ми — три менші — працювали на городі та в теплицях. Пі-

дполковник зі штабу прийшов до мами просити руки Люби, 

мама дала згоду. Зробили скромне весілля і через якийсь 

час вони поїхали на фронт. Тоді ж і старша сестра вийшла 

заміж за офіцера-танкіста і теж поїхала з ним на фронт під 

Варшаву. Розумію, що мамі було тяжко, тому вона відпра-

вила своїх дітей, не знаючи своїх зятів. Свої хлопці тоді 

були в різних походах на Підляшші, Волині, Галичині. 

У 1944 р. відкрилися польські гімназії, але нас, укра-

їнців, не приймали: «своїх треба вчити, а ви вчились за ні-

мців». Почалась депортація українців спочатку з села, а 

потім з міста. Українці не хотіли виїжджати, але польські 

партизани, Армія Крайова і радянські вояки знущались і 

силоміць відправляли за Буг. Горіли села, церкви, забирали 

майно, вбивали людей. Мама теж не хотіла їхати. У вересні 

1945 р. ми зібралися на навчання до Львова. Вояки верта-

лись з фронтів. Чоловік Люби, оформивши документ депо-

ртації, забрав нас трьох і посадив на вантажний поїзд. На 

кордоні перевіряли документи, забрали книжки. Доїхали 

спочатку до Ковеля, а через кілька днів — до Львова. Чоло-
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вік сестри знайшов однокімнатну квартиру, більших не бу-

ло. Купили цю. Люба продовжила навчання в медінституті, 

я — в 10-му класі вечірньої школи. В 1946 р. вступила до 

Політехнічного інституту на факультет цукроваріння, а по-

тім на четвертому курсі перейшла на факультет технології 

нафти і газу. Вчилась добре, вивчала російську мову, щоб 

мати підвищену стипендію. Ніна пішла до 7-ого класу. У 

Люби в 1945 р. народилась дочка, вже нас було четверо. До 

1946 року хтось з Польщі передав  нам передачі від мами. 

Потім закрили кордон, а маму з двома сестрами (операція 

«Вісла») переселили без жодних документів на північ в м. 

Бранево. 

У Пруссію, на німецькі території, переселили все Пі-

дляшшя, а також українців нашого села Кривоверби. 

Мама важко звикала до морського клімату. Сестра 

Людмила працювала на молочному комбінаті, Віра поїхала 

до Варшави, влаштувалась в газету «Наше слово». Ми лис-

тувались, пошту перевіряли, але ми знали, що всі живі. 

Після смерті Беруша українці стали цікавитись по-

кинутим майном і повертатись назад. Мама в 1955 році бу-

ла в Холмі і напитала хату і город. Найняла квартиру, потім 

повернулась зовсім, купила корову, побудувала хату для 

себе, а через рік відвоювала одну двохкімнатну квартиру. 

Вже в 1957 р. я з сином приїхала до неї під час відпустки, 

потім їздила через рік, а два рази була у відрядженні. Років 

п’ять чомусь не пускали. На похорон мами запізнилась, 

згодом їздила з онуком  на могилу. 

У 2009 р. знову поїхала до сестри. Попрацювала з 

нею на городі, побувала в Сагрині, де загинуло від рук Ар-

мії Крайової приблизно 1200 осіб за одну ніч. Жертвам по-

громів поставили пам’ятник у вигляді розкритої книги, в 

якій викарбували напис: «Загиблим в братовбивчій війні»... 

 

Минуле страшно згадувати, а забути не можу... 
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ЯВОРСЬКИЙ Орест, 

1931 р. н., с. Яворів 

Львівської області 

 

СПОМИН ПРО БАТЬКА 

 

Є на Холмщині куточок землі, де 

весною невеличка річка Угерка несе свої бурхливі води до 

Бугу та зустрічає перших лелек після зимової розлуки, а 

коли приходить золота осінь, проводжає в далеку дорогу 

журавлині ключі. І так щовесни, щоосені... А на обох бере-

гах річки розкинулось село Рудка, в якому здавна жили 

нащадки славних бужан — холмщаки. Це було упродовж 

століть. А сьогодні лише короткий спомин зможе поверну-

ти нас через понад півстоліття в це село, в якому мій бать-

ко, Яворський Петро Васильович, віддав свої кращі роки 

напруженій праці на просвітянській ниві прекрасним лю-

дям цього чарівного краю. 

Петро Яворський належав до тих галичан, які з різ-

них причин тимчасово опинились на теренах Холмщини і 

за короткий час свого перебування на цій давній українсь-

кій землі багато зробили для відродження національної сві-

домості та патріотизму холмщаків. 

Народився Яворський П. В. в 1894 році на Самбір-

щині й після закінчення Дрогобицької учительської семіна-

рії працював в Центральній Польщі в Келецькому воєводс-

тві. З великою радістю мій батько зустрів звістку про нове 

призначення на вчительку роботу в с. Рудка, а тому, не га-

ючи часу, він переїхав на нове місце праці. 

Село розташоване за 5 км від станції Руда, що на за-

лізниці Холм-Володава. В центрі села, на перехресті доріг, 

стоїть одноповерховий будинок сільської школи, де й по-
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чав працювати батько. За національним складом практично 

на сто відсотків населення села було українським, за винят-

ком кількох польських родин, а тому для Петра Васильови-

ча це створювало якусь особливу атмосферу рідного та 

близького після майже двадцятирічного польського ото-

чення, тим паче, що селяни зустріли його з відкритим сер-

цем. 

До початку навчального року залишалось зовсім не-

багато часу, і вчителю треба було підготувати приміщення 

для навчання. Усі разом — селяни і вчителі закінчили ре-

монт школи своєчасно і розпочався навчальний рік. 

В школі — чотири класи. Бажаючих навчатись ви-

явилось стільки, що приміщень не вистачило, а тому дове-

лося навчатися гуртом — по два класи. Крім рідної мови, 

каліграфії, математики, школярі вивчали історію та приро-

ду рідного краю, а також співи, малювання. Відсутність 

необхідних підручників та наглядного приладдя значно 

гальмувало здобуття освіти. Для перших уроків батько ви-

користовував книжки із нашої родинної бібліотеки та осо-

бистий педагогічний досвід. Незабаром школа отримала 

допомогу:з Холма батько привіз підручники з української 

мови, математики, історії, географії та природи. Пригадую, 

як він часто розповідав про велику любов учнів до рідної 

мови, більшість із них сумлінно та старанно ставились до 

навчання. 

Крім виконання своїх прямих обов’язків, тато брав 

активну участь у культурно-громадському житті села. Се-

ляни часто звертались до нього за порадою. А тому батько 

організував бібліотеку, до якої передав частину своїх кни-

жок, а також ті, що привіз із Холма. Систематично до кни-

гозбірки надходили українські газети. Найбільшою попу-

лярністю серед читачів користувалися твори Т. Шевченка, 

Л. Українки, І. Франка, П. Мирного, І. Нечуй-Левицького, 

Б. Лепкого, С. Руданського та інших письменників. Серед 
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читачів були й такі, які робили перші кроки у вивченні рід-

ної мови, для багатьох ці книжки були своєрідним буква-

рем. У дні історичних свят і подій батько розповідав селя-

нам про історичне минуле України, про національно-

визвольну боротьбу нашого народу за свою свободу і неза-

лежність. 

Знання німецької мови не раз допомагало йому за-

хищати селян перед окупаційною німецькою владою від 

високих «контингентів» та податків. Тому селяни вважали 

його не тільки своїм наставником, але й захисником. 

У 1945 році наша сім`я переїхала на Волинь. І тут 

учительська доля знову звела тата з переселенцями з Хол-

мщини, котрим він присвятив останні роки своєї педагогіч-

ної діяльності. 

За свою невтомну учительську працю, любов і по-

шану до простих людей Холмщини Петро Яворський зажив 

доброї пам’яті своїх вдячних учнів. 
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точка зору 
 

Війна за Україну: польський 

фронт 
 

Стан сучасних українсько-польських відносин зале-

жить від багатьох чинників, передусім від порозуміння між 

українським та польським суспільствами. Це порозуміння 

можливе. Однак потребує наполегливої праці обох сторін. 

За останні два з половиною десятиліття ми, українці, зро-

били для того чимало. Тому, за результатами соціологічних 

досліджень, образ поляка і Польщі у масовій свідомості 

сучасних українців є «стійким позитивним». На думку 

львівського науковця Ірини Мацевко, це пояснюється сі-

мейним вихованням, освітою, впливом мас-медіа та науко-

вців. 

Відповідно до загальноприйнятого в дипломатичній 

практиці принципу взаємності, українці теж вправі очікува-

ти доброзичливого ставлення від поляків. Однак цього не 

спостерігається. Легко помітити, що поляки часто повто-

рюють при слові «Україна» те саме, що, скажімо, французи 

говорять, коли чують про Польщу – що це убозтво, брак 

праці, і взагалі – варварство.  

Так само виразною є різниця у ставленні поляків до 

окремих українців і до цілого народу. Якщо деяких гостей з 

України у Варшаві сприймають навіть із захопленням, на-

приклад відомих політиків, діячів культури чи науковців, 

то загалом українці сприймаються як безособовий натовп, 

дешева робоча сила і щось таке, що має покірно терпіти 

приниження. Підкреслення негативів Сходу і майже навми-

сне незауважування позитивів, які на Сході все ж є – це не 

якась помилка. Це намагання вирости у власних очах спо-
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собом пошуків чогось ще більш відсталого. І такі методи у 

Польщі − річ буденна( http://www.radiosvoboda.org/ 

content/article/893652.html). Це бачимо як на рівні побуту, 

громадських об’єднань і структур римо-католицької церк-

ви, так і внутрішньої та зовнішньої політики Речі Посполи-

тої.  

Показово, що незалежність України визнала Польща 

лише через три місяці після її проголошення, вслід за Ка-

надою (2 грудня 1991 р.). Проте незалежність країн Балтії 

поляки визнали одразу, наприкінці серпня 1991 року. Це 

ілюструє ставлення політичної еліти Польщі до боротьби 

українського народу за свободу і державність. Тому й не 

дивно, що німецький дослідник Карл Хартманн зауважив: 

навіть після підписання у 1992 році Договору про дружбу і 

співробітництво між Україною і Польщею, а за ним також 

декількох угод у сфері військового співробітництва, украї-

нсько-польські відносини перебували у стані стагнації (Karl 

Hartmann. Polens Ostpolitik und die Ukraine//Osteuropa. № 19, 

1995). «Після здобуття Україною незалежності, – відмітив 

К.Хартманн, – в Польщі була поширеною думка, що на схі-

дному кордоні виникла небезпечна військова сила». Тому 

воєнна доктрина, прийнята у Варшаві 4 листопада 1992 ро-

ку, пріоритетним назвала східний напрямок. Водночас 

Польща на дипломатичному полі підтримала роззброєння 

України. Та цим не обмежилася.  

Неупереджений 25-річний аналіз публікацій польсь-

ких засобів масової інформації на тему України та україн-

ців свідчить про наявність перманентної антиукраїнської 

кампанії в інформаційній сфері Польщі. Її наслідки вража-

ють. Так, «Газета Виборча» у 2010 році оприлюднила ре-

зультати соціологічного опитування, яке проводило в 

Польщі агентство «Пентор Рісорч Інтернешнл» для новост-

ворюваного Музею Другої світової війни. Як стверджує 

агентство, більшість (49%) респондентів контактувало з 

http://www.radiosvoboda.org/%20content/article/
http://www.radiosvoboda.org/%20content/article/
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німецькими окупантами, росіянами (41%) і тільки невелика 

частина (15%) – з українцями. Разом з тим виявилося, що 

найгірші спомини поляків про війну пов’язані саме з украї-

нцями (у 57% поляків). Загальне уявлення респондентів 

про українців було таке: «Українець жорстокий, убиває в 

найбрутальніший спосіб, буває гіршим за німця». На думку 

соціологів, стереотип українця, як паталогічного вбивці, 

набагато гіршого за німців і росіян, утвердився у свідомості 

польських громадян під впливом сучасної пропаганди на 

тему УПА і подій на Волині 1943 року. Цією антиукраїнсь-

кою пропагандою займаються не тільки заангажовані псев-

донауковці й журналісти, а й провідні польські політики. 

Так, згідно повідомлення TVP.INFO, голова правлячої пар-

тії Польщі «Право і Справедливість» Ярослав Качиньський 

заявив виданню Do Rzeczy, що українці «перевершили нім-

ців у жорстокості проти поляків» 

(www.eurointegration.com.ua/news/2017/02/6/7061227/).  

Як бачимо, в Україні та Польщі образ сусіда тракту-

ють діаметрально-протилежно. Бо в Україні відсутня анти-

польська пропаганда з усіма її наслідками, а в Польщі вона 

проводиться від школи – до Бельведеру. Звідси й запитан-

ня, для чого в Польщі продовжують культивувати штучний 

образ українця-ворога, «окупанта» так званих «східних 

кресів» Речі Посполитої, надто після вибуху українсько-

російської війни у 2014 році? Схоже, несприятливу для 

офіційного Києва зміну воєнно-політичної ситуації у Схід-

ній Європі нове польське керівництво вирішило використа-

ти максимально з користю для себе. Недаремно при вступі 

на посаду прем’єр пані Б.Шидло заявила про необхідність 

для Польщі «позбутися» комплексу «середнячка» і здобути 

собі більш достойне місце на європейському політичному 

ринзі. Ця заява може свідчити про амбітний намір нового 

польського керівництва пробитися у коло таких визнаних 

«важковаговиків» Старої Європи, як Німеччина й Франція, 
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і нарівні з ними вирішувати проблеми континенту, зокрема 

й кризу українсько-російських відносин.  Недарма за кілька 

місяців до свого призначення міністром закордонних справ 

Польщі, тодішній віце-голова комісії закордонних справ 

польського Сейму і колишній віце-шеф Бюро Національної 

безпеки Польщі Вітольд Ващиковський, в інтерв’ю Еспре-

со.TV висловив побажання, щоб Україна не домовлялася з 

Францією чи Німеччиною «через голову Польщі», але 

сприймала Польську державу як «друга і партнера, який 

хоче допомогти». 

Цікаво, що умовою надання цієї допомоги міністр 

Вітольд Ващиковський, і його колеги називають визнання 

Україною геноциду поляків українцями на Волині в роки ІІ 

Світової війни. А це для українців – неприйнятно. І ось чо-

му. По-перше, термін «дружня допомога» завжди асоцію-

ється із терміном «безкорислива». Тобто, якщо це «допомо-

га» від «друга», то вона – «безкорислива». Все інше – це 

«платна послуга» зі сфери торгівлі. Схоже, деякі польські 

«патріоти» вирішили використати скрутний для України 

час чергової українсько-російської війни для нав’язування 

нам торгу історичною правдою. Але ми своїми предками не 

торгуємо. А поведінку таких польських «друзів» оцінюємо 

як типовий шантаж.  

По-друге, є поважні підстави сумніватися у реальних 

спроможностях Польщі «допомагати» Україні в нашій зов-

нішньополітичній діяльності. «Стара Європа» вершить свої 

справи так, як їй заманеться, і не надто переймається реак-

цією «молодих» із колишнього «соцтабору», які «сидять у 

її кишені». Відповідно, вислів «Польща – адвокат України 

у Євросоюзі» слід більше розуміти як художній зворот, 

аніж як юридичний термін.   

По-третє, ніякого «геноциду поляків українцями на 

Волині в роки ІІ Світової війни» не було. Був локальний 

збройний конфлікт між двома партизанськими збройними 
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формуваннями: сформованою із польських воєнних колоні-

стів Армією Крайовою та створеною автохтонами Україн-

ською Повстанською Армією. Воєнно-політичний конфлікт 

на Волині 1943 – 1944 років був наслідком терористичної 

політики польських окупаційних властей 1918 – 1939 років 

і всього польського суспільства щодо місцевих українців. 

Будь-які польські претензії до української сторони у справі 

Волині є безпідставними. Волинь – не Польща. Вигнання 

окупантів з рідної землі – не є злочином, а законною спра-

вою.   

Тоді на Волині польська сторона програла і, схоже, 

досі дуже тим заклопотана. Як і третя сторона конфлікту – 

Росія, спецслужби якої в минулому доклали відомих зусиль 

для провокування «волинських» подій, а нині успішно роз-

дмухують в Польщі нездоровий ажіотаж довкола них, ви-

користовуючи своїх агентів у польській правиці. Їх 

нав’язлива ідея компенсувати собі гіркоту минулої воєнно-

політичної поразки вичавленим із української сторони у 

час скрути, а тому, звісно, нещирим визнанням «провини» 

за неіснуючий «геноцид поляків на Волині» викликає у нас 

щонайменше здивування. Таке політичне шахрайство не 

сприяє встановленню довіри до західного сусіда. Адже нам 

відомий вислів китайського мудреця Конфуція: «Остері-

гайтеся тих, хто хоче прищепити вам почуття провини, бо 

вони прагнуть влади над вами!».    

Що таке польська влада на українській землі ми зна-

ємо з наших історичних споминів.  Вони – не з приємних із 

відповідних причин, знаних, на жаль, більше спеціалістам з 

питань міжнародних відносин, зокрема польсько-

українських, аніж сучасному поколінню громадян і політи-

чним елітам України й Польщі. Тому їм варто ознайомити-

ся із коротким переліком злочинів Польщі щодо українсь-

кого народу в ХХ ст. Отже: 
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1. Збройна агресія проти Західноукраїнської Народ-

ної Республіки (ЗУНР) у 1918 – 1919 роках. Протиправна 

анексія території ЗУНР, яка включала українські етнічні 

землі та на якій польське населення було прийшлим і ста-

новило меншість. Порушення права українського народу на 

самовизначення та утворення власної національної держави 

на своїх етнічних землях. 

2. Воєнні злочини військовослужбовців польської 

армії та цивільної окупаційної адміністрації в ході польсь-

ко-української війни 1918 – 1919 років. (Кривава книга. 

Передрук видань 1919, 1921 років. – Дрогобич, «Відро-

дження», 1994). http://diasporiana.org.ua. 

3. Використання скрутного воєнно-політичного ста-

новища Української Народної Республіки (УНР) та нав'язу-

вання їй нерівноправного Варшавського договору, за яким 

Україна втрачала на користь Польщі Галичину та обмежу-

валася частиною Правобережжя Дніпра. 

4. Воєнні злочини польської експедиційної армії що-

до цивільного українського населення під час польсько-

російської війни 1920 року. 

5. Порушення міжнародного права договорів та ук-

ладення з Радянською Росією в листопаді 1920 року сепа-

ратного перемир'я, в результаті чого армія УНР була зму-

шена покинути територію України. 

6. Сепаратний Ризький мирний договір 1921 року з 

Радянською Росією. Незаконний поділ території УНР між 

Польщею та Росією. 

7. Невиконання договірних умов включення Галичи-

ни до складу Польщі, визначених Радою Послів Антанти 

1923 року. Недотримання зобов’язання надати українцям 

Галичини широку культурно-освітню автономію. 

8. Державний терор проти українського національно-

визвольного руху в 1920 – 1939 роках у Західній Україні. 
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9. Протиправна військова колонізація Польщею те-

риторії Західної України. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Serhiichuk/Poliaky_na_Volyni_u_r

oky_Druhoi_svitovoi_viiny/ 

 10. Воєнно-поліцейська операція проти цивільного 

населення Галичини («пацифікація») 1930-го року. На віч-

ну ганьбу Польщі, твердині варварства в Європі. – Нью-

Йорк, «Говерля», 1978.  

http://diasporiana.org.ua/istoriya/1086-na-vichnu-ganbu-

polshhi-tverdini-varvarstva-v-evropi/, Polish Atrocities in the 

West Ukraine by V.J. Kushnir Ph. D. With a preface by Cecil 

Malone M.P. – Vienna, 1931). 

11. Знищення українських православних церков на 

Холмщині у 30-х роках ХХ ст. 

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/7697-kupriyanovich-g-1938-

aktsiya-ruynuvannya-pravoslavnih-tserkov-na-holmshhini-i-

pivdennomu-pidlyashshi/ 

12. Незаконне, без судових рішень, скерування укра-

їнських політичних та громадських діячів до концтабору 

Береза Картузька, створеного розпорядженням Президента 

Польщі у 1934 році з метою фізичного і психічного зни-

щення української політичної опозиції польському окупа-

ційному режиму в Західній Україні. 

http://diasporiana.org.ua/memuari/1157-makar-v-bereza-

kartuzka-spomini-z-1934-1935-rr/ 

13. Диверсійно-підривна діяльність польських спецс-

лужб з метою ліквідації держави Карпатська Україна в 1938 

– 1939 роках (операція «Лом» в Закарпатті). Dariusz 

Dąbrowski: Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi 

Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939, Europejskie 

Cemtrum Edukacyjne Toruń 2007 

14. Терор польського збройного підпілля проти циві-

льного українського населення Західної України та на За-

керзонні в роки ІІ Світової війни. 

http://diasporiana.org.ua/istoriya/1086-na-vichnu-ganbu-polshhi-tverdini-varvarstva-v-evropi/
http://diasporiana.org.ua/istoriya/1086-na-vichnu-ganbu-polshhi-tverdini-varvarstva-v-evropi/
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15. Незаконна депортація українців з етнічних укра-

їнських земель до СРСР (так званий «обмін населенням»), а 

також на західні й північні землі Польщі (акція «Вісла»). 

16. Терор влади ПНР проти цивільного населення 

українських земель, які відійшли до Польщі внаслідок піс-

лявоєнних російсько-польських домовленостей, знищення 

патріотичної української інтелігенції в колишньому філіалі 

гітлерівського «Освєнціма» концтаборі «Явожно». 

(http://diasporiana.org.ua/memuari/9577-yavozhno-spogadi-

vyazniv-polskogo-kontsentratsiynogo-taboru/). 

17. Протиправне привласнення владою ПНР приват-

ного, громадського та церковного майна українців тих зе-

мель, які відійшли до Польщі внаслідок російсько-

польських домовленостей. 

18. Незаконна ліквідація на території ПНР Українсь-

кої Греко-Католицької Церкви (УГКЦ). Політичні репресії 

проти духовенства УГКЦ. 

http://diasporiana.org.ua/religiya/8021-martirologiya-

ukrayinskih-tserkov-t-2-ukrayinska-katolitska-tserkva-

dokumenti-materiali-hristiyanskiy-samvidav-ukrayini/ 

19. Незаконне привласнення західних етнічних тери-

торій України (20 тис. км2.) на підставі післявоєнних угод 

Польщі з Росією про поділ Східної Пруссії. 

20. Паплюження пам’яті й всіляке приниження та 

шельмування борців за незалежність України як у комуніс-

тичній Польській Народній Республіці, так і в нинішній 

«ліберальній» Польщі. 

На жаль, перелічені  злочини польської влади щодо 

українців досі не засуджені. Конкретні винуватці цих зло-

чинів так і не покарані. Аналогічно до Росії, яка вперто за-

перечує Голодомор 1933 року, Польща  не визнає свою 

провину в геноциді українців. Але без цього не станеться 

примирення між польським та українським народами.   Фо-

рмула примирення: «Ми прощаємо і просимо прощення», 
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яку поширюють деякі заангажовані українські політики й 

журналісти, є для української сторони неприйнятна. Ще 

видатний український історик Ярослав Дашкевич у своїй 

мудрій статті «Подзвінне операції «Вісла» підкреслив, що 

формула «прощення» розрахована тільки на сценічний 

ефект – вона не компенсує реально заподіяного українській 

стороні зла. «Відносини між націями і державами будують-

ся не на сентиментальності, а на взаємоповазі, рівноправ-

ності й правильному розумінні національних і державних 

інтересів. І лише на справедливості». 

До речі, формулу «прощення» чомусь стало модним 

вживати разом із посиланням на Іоанна Павла ІІ, за похо-

дженням поляка. Однак слід знати, що ще у 1987 р. під час 

зустрічі в Римі з примасом Польщі Юзефом Ґлемпом (Józef 

Glemp) українець кардинал Мирослав-Іван Любачівський 

сказав: «Подаємо братню долоню братам-полякам у знак 

поєднання, прощення і любові».  

Але як люблять польські римо-католики своїх «бли-

жніх» українських греко-католиків і як вони поважають 

того ж самого Іоанна Павла ІІ показали події весни-літа 

1991 року в українському Перемишлі (нині територія 

Польщі), напередодні офіційного візиту глави Ватикану на 

свою Батьківщину. Коли, Іоанн Павло ІІ санкціонував пе-

редачу українській греко-католицькій громаді у тимчасове 

користування (на 5 років) костелу оо.Кармелітів босих (з 

1772 по 1946 рік служив кафедральним собором УГКЦ), це 

рішення було жорстко заблоковане агресивною польською 

римо-католицькою громадою міста за потурання органів 

самоврядування і держави. Тобто, перед іноземцями поля-

ки полюбляють хизуватися тим, що їх земляк був римським 

первосвящеником, однак, схоже, він ніколи не був для них 

авторитетом у вирішенні українсько-польських проблем. 

Зрештою, якщо хтось шукає християнської формули такого 

вирішення, то нехай зазирне до Катихизму християнської 
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віри і знайде там наступне: «Гріхи, що кличуть про помсту 

до неба. 1. Умисне чоловіковбивство».  

Але законодавство Польщі схвалює вбивство україн-

ців. Так, Законом від 24 січня 1991 року «Про комбатантів і 

деяких осіб, жертв воєнних репресій і післявоєнного періо-

ду», участь поляків-членів Війська Польського та спецс-

лужб у боротьбі з Українською Повстанською Армією 

(УПА) визнається законною комбатантською діяльністю. 

При цьому, мабуть, для оправдання «законності» боротьби 

з борцями за незалежність України у ХХ ст. УПА прирів-

няна законом до німецьких «груп Вервольфу». Також ком-

батантами визнано діяльність членів «Істрєбітєльних бата-

льйонов» НКВД, які «на давніх польських землях у воєвод-

ствах: Львівському, Станіславівському, Тернопільському і 

Волинському у  1944–1945 роках займалися обороною 

польського населення від українських націоналістів». 

Не вдаючись у подробиці тієї «оборони» (сама вже 

назва вказаних збройних формувань передбачає і наступ) 

легко зауважити цікавий факт, що діяльність поляків у 

складі російського НКВД проти українських повстанців 

колаборацією не вважається. Бо, як заявив у 2010 році в 

Дзєжоньові (Дольношльонське воєводство) на відкритті 

пам’ятника полякам, «жорстоко вбитих на Кресах ІІ Ре-

чіпосполитої у 1939 − 1947 роках  українськими фашистсь-

кими бандами ОУН і УПА» президент Товариства кре-

сов’яків у Дзєжоньові Е.Бень, «боротьба з українським на-

ціоналізмом служить формуванню польської національної 

ідентичності». Як і популяризація, зокрема й екранізація, 

українофобських творів Генрика Сєнькевіча. 

Влучну оцінку творчості Г.Сєнькевіча дав його су-

часник, український історик польського походження Воло-

димир Антонович: «Стосовно українського народу 

Г.Сєнькєвіч намагається викликати в своїх земляків пре-

зирство до нього, мотивоване мнимою дикістю цього наро-



265 

 

ду і його непридатністю до культури: він розпалює почуття 

недобрі та несправедливі: ненависть і національну горди-

ню…».     

Не зважаючи на це, за розпорядженням Романа Гєр-

тиха (віце-прем′єр і міністр народної освіти Польщі від 5 

травня 2006) школам Польщі запропоновано посилено ви-

вчати історичні романи Г.Сєнькєвіча. А в липні  2016 року 

фонд Полонія з Нью-Йорка і канцелярія президента Польщі 

подарували книжки Г.Сєнькєвіча учням польських шкіл в 

Україні. До книжок додано й супровідного листа, в якому 

Агата Корнхаузер-Дуда і Анджей Дуда підкреслювали ва-

жливість формування любові до «Ойчизни», очевидно «іс-

торичної», а не тої, в якій вони живуть. 

Школярів Польщі спонукають відвідувати історичні 

об'єкти за межами держави, пов'язані з «величчю і могутні-

стю Речі Посполитої». У Львові - це меморіальний ком-

плекс «Орлята», де поховані молоді поляки, які загинули в 

1918 році під час українсько-польської війни. Правда, юних 

туристів не інформують про те, що міжнародне право забо-

роняє залучати неповнолітніх до воєнних дій, що т.зв. «ор-

лята» вбивали військовиків Української Галицької Армії, 

легітимного збройного формування ЗУНР і це було злочи-

ном. Натомість, як було заявлено у листі міністра освіти 

Р.Гєртиха до директорки Л.Гонек з нагоди сторіччя школи 

ім. Львівських орлят у Забратувці (Szkoła Podstawowa im. 

Orląt Lwowskich w Zabratówce) від 22 жовтня 2006 року, 

«…відомі своєю безмежною відданістю Вітчизні молоді 

оборонці Львова будуть зразком для наслідування». Вихо-

дить, що боротьба проти незалежності України є «зразком 

для наслідування» польській молоді.  Чи не тому праві мо-

лодіжні об’єднання Польщі й так звані «кресові» організа-

ції у тій чи іншій формі підтримали збройну агресію Росій-

ської Федерації проти України. Члени цих громадських 

об’єднань Польщі здійснювали  заходи антиукраїнського 
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характеру, зокрема виступали проти надання польськими 

медичними закладами допомоги пораненим українським 

військовикам. Також спостерігалися спроби  окремих мас-

медіа «правого» спрямування провести паралель між т.зв. 

«волинськими подіями» ІІ Світової війни з подіями на 

Донбасі та звинуватити офіційний Київ в «геноциді». Поді-

бні акції здійснюються й понині. При цьому не важко помі-

тити тісний зв'язок між ними й інформаційними заходами 

спецслужб Російської Федерації проти України. Зокрема це 

проявляється  в «антифашистській» риториці обох сторін. 

Хоча це дивно чути з боку правих кіл держав, які офіційно 

співпрацювали з націонал-соціалістичною Німеччиною: 

Росії (пакт «Радек – Сект» 1921 року, пакт «Молотов – Ріб-

бентроп» 1939 року) і Польщі (пакт «Нейрат – Ліпський» 

1934 року). Не є таємницею і військова служба сотень ти-

сяч поляків та росіян у Вермахті й формуваннях СС. Про 

воєнні злочини обох держав щодо українського народу у ІІ 

Світовій війні теж усім відомо. То в чому ж справа? 

Про справжню причину масованої атаки шовіністів 

Польщі та Росії проти українського націоналізму дізнаємо-

ся з книжки професора Влодзімєжа Павлючюка (Włodzimi-

erz Pawluczuk), присвяченої сучасній Україні: «Не було б 

однак незалежної України, не було б історії українського 

народу як політичного народу, що бореться за повну неза-

лежність, якби не націоналізм, якби б не УПА, якби не на-

родний фанатизм одиниць, охоплених шаленою ідеєю 

створення з аморфної «руської» маси гідного, дієво значи-

мого народу. Доля України була б подібна до долі Білорусі. 

Коли б викреслити з історії України ідейну вартість і діяль-

ність націоналістів, передусім УПА, то в змісті культури та 

історії України не знайдеться нічого такого, що б давало 

шанс на легітимізацію повної незалежності цієї країни».  

W. Pawluczuk. Ukraina – polityka – mistyka. – Kraków, 

1998. http://www.nomos.pl/products/153/p/364   

http://www.nomos.pl/products/153/p/364
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Отже, під прикриттям боротьби з українськими «фа-

шистами» насправді ведеться війна проти незалежності 

України. У цій війні Польща і Росія виступають єдиним 

фронтом. Так, 30 серпня 2009 року російські «Вести неде-

ли» опублікували інтерв’ю  з тодішнім Президентом РФ 

Д.Мєдвєдєвим на тему 70-річчя початку Другої світової 

війни (на думку частини істориків вона розпочалася 1 вере-

сня 1939 року). Російський високопосадовець заявив, що 

«держави Балтії і навіть Україна оголошують, по суті, ко-

лишніх військових злочинців своїми національними героя-

ми, які боролися за визволення їх держав». А на офіційній 

церемонії у Гданську тодішній прем’єр В.Путін застеріг 

присутніх лідерів Європи від «будь-якого співробітництва з 

екстремістами та їх прислужниками», оскільки це «призво-

дить до трагедії». 

Коментуючи подію, литовський коментатор 

А.Бакуліс тоді зазначив, що насправді трагедією для балтів, 

білорусів та українців став російсько-німецький договір 

серпня 1939 року. Він із прикрістю констатував, що у Гдан-

ську Польща поступилася історичною правдою і зрадила 

сусідів з метою зближення з Росією. І справді, як стверджує 

нинішній глава польського МЗС В. Ващиковський, відпові-

дні «Тези про політику Польщі щодо Росії і України» під-

писав 2008 року тодішній директор східного департаменту 

МЗС Польщі Ярослав Браткевич.  

Позиції Росії і Польщі в історичній політиці щодо 

України й справді близькі. Обидві держави винні в геноци-

ді українців. Проте не визнають свою вину а, словами ро-

сійського «Фонда стратегической культуры»,  агресивно 

нав’язують нам «лікування України від вірусу інтегрально-

го націоналізму». Навіть фразеологія обох «партнерів» 

схожа. Так, росіяни звинувачують ОУН і УПА у смерті 

«тисяч поляків, євреїв, українців, росіян і представників 

інших народів». А в скандальній резолюції польського 
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Сейму від 22 липня 2016 року теж згадують «поляків, євре-

їв, вірмен, чехів, представників інших національностей, а 

також українців, «які стали на бік жертв»». Тобто бачимо 

спроби Польщі та Росії «інтернаціоналізувати» тиск на Ук-

раїну і спільними зусиллями не допустити консолідації 

українського суспільства на історичній платформі націона-

льно-визвольного руху. А тоді - divide et impera? 

Такі дії не роблять честі політичній еліті та активу 

польського суспільства. Невже відповідає правді теза, що 

«поляки не здійснювали в своїй історії нічого поважного, 

крім відчайдушних забіякуватих дурниць?» 

І як тоді нам сприймати заяви Президента Польщі 

А.Дуди на тему «Міжмор′я»? Чи так, як А.Янівський у 

книжці «Новий лад, чи змодернізований імперіялізм (Мюн-

хен, 1948)? У ній він, зокрема, пише.  

«Дивною і тьмавою на тлі шовіністично-

імперіалістичних тенденцій видається нам ідея Інтерма-

ріюм, проголошувана з 1945 р. на сторінках польської еміг-

раційної преси. Одначе у виясненні цього питання може 

нам допомогти пан Адам Добошиньскі («Студії політич-

ні»), коли висловлюється про потребу створення  «великого   

польського народу»: «Проголошуючи її (ідею) першими, 

могли б ми отримати з цього великі користі пропагандивні 

та  політичні». 

Ось  нащо потрібно полякам проголошувати цю 

ідею. Не в ім'я оборони спільних інтересів народів Між-

мор′я, а на користь пропагандивного і   політичного  фор-

мування   «великого польського народу».    

На нашу думку в тій концепції позначилися імпері-

ялістичні тенденції її авторів. Народи, що нині перебувають  

під «спільною  опікою» Кремля, з великим   недовір’ям   

ставляться   до   кожного   нового проекту «опіки». Потріб-

на не «опіка», а тривала єдність і взаємозобов′язаність вну-

трішньо цілком незалежних, самостійних держав. І лиш 
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через відбудову національних держав, через вироблення 

духу взаємної толеранції, дружби і співпраці — можна зма-

гати до реалізації подібної ідеї».  

Краще не скажеш. 

 

Сергій Рудюк,  
заслужений журналіст України . 
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Київське товариство депортованих українців «Холм-

щина» імені Михайла Грушевського — ветеранська право-

захисна неприбуткова громадська організація, була зареєс-

трована 24 квітня 2002 року. Мета діяльності товариства — 

консолідація зусиль де-

портованих українців та 

їх нащадків, які прожи-

вають у місті Києві та 

Київській області на від-

новлення справедливос-

ті, поновлення прав, від-

шкодування моральних і 

матеріальних збитків, 

завданих примусовим 

виселенням; збереження історичної пам’яті, духовної і ма-

теріальної культури найзахіднішої гілки українства, увіч-

нення пам’яті жертв депортації сотень тисяч етнічних укра-

їнців з території Польщі в 40-х роках XX століття. 

Серед завдань товариства на чільному місці, — зби-

рання і видання спогадів та свідчень депортованих та їх 

нащадків, а також організація поїздок членів товариства до 

Польщі для відвідання історичної Батьківщини, впорядку-

вання місць пам’яті і по-

ховань своїх предків, а 

також жертв війни і полі-

тичних репресій.  

Київське товариство є 

членом Європейського 

Союзу виселених і вигна-

них народів, Об’єднання 

товариств депортованих 

українців «Закерзоння», Координаційної Ради товариств 

«Холмщина» в Україні, а також Київської міської організа-
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ції Всеукраїнського товариства «Меморіал» імені Василя 

Стуса. 

Товариство нараховує понад 200 активних членів. За 

останні роки ряди організації зросли практично втроє, як 

правило вже за рахунок нащадків 

депортованих, а також прихиль-

ників товариства. 

Серед депортованих та їх 

нащадків — видатні вчені, науко-

вці, визначні митці, дослідники 

історії Холмщини та українсько-

польських взаємин: народні артисти, лауреати державних 

премій та міжнародних конкурсів; заслужені діячі науки, 

техніки і мистецтв, автори чисельних патентів на винаходи 

та наукових праць, серед яких 30 докторів та кандидатів 

наук, 19 осіб відзначених державними та відомчими наго-

родами, 65 учасників війни, а також інженери, педагоги, 

лікарі, економісти, будівельники, військові юристи які вно-

сять вагомий вклад в розбудову незалежної України. 

У п’яту річницю товариства 

правління встановило звання 

«Почесний член товариства», яке 

присвоєно двадцяти трьом видат-

ним холмщанам, дослідникам 

Холмщини та історії українсько-

польських взаємин.  

У березні 2005 року на збо-

рах товариства була ухвалена програма «Десять кроків для 

збереження історичної пам’яті», яка стала стратегічним і 

організаційним документом в його подальшій діяльності. 

З метою вирішення нагальних проблем відновлення 

справедливості та поновнення прав депортованих товари-

ством направлялись чисельні звернення до Конституційно-

го Суду України щодо надання офіційного тлумачення За-
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кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці-

ального захисту» в частині надання статусу учасників війни 

особам, які були примусово переселені в Україну з терито-

рії Польщі у 1944—1946 рр.; Президента України з прохан-

ням розв’язати комплекс про-

блем, породжених депортаці-

єю; Ради Європи, Європейсь-

кого Союзу, ОБСЄ, Верховної 

Ради України, Сейму Респуб-

ліки Польща, Президентів Ук-

раїни і Польщі з вимогою від-

новити історичну справедли-

вість і правду про геноцид етнічних українців, здійснений 

польським тоталітарним режимом у XX столітті та 

розв’язання нагальних проблем , породжених примусовим 

переселенням українців з території Польщі; Європейського 

Союзу вигнаних і виселених народів з проханнями ініцію-

вати на саміті Україна — Європейський Союз розгляд пи-

тання про виконання Україною її міжнародного договірно-

го обов’язку з надання компенсації репатрійованим за Уго-

дою від 9 вересня 1944 року з Польщі особам і їхнім наща-

дкам (за прикладом східноєвропейських і балтійських кра-

їн); Патріарха Київського і всієї України-Руси, Кардинала 

Греко-Католицької Церкви, Керуючого справами патріархії 

Української Автокефальної 

православної церкви з про-

ханням звернутись до като-

ликів Польщі щодо вияв-

лення християнської турбо-

ти про осиротілі українські 

цвинтарі, які знаходяться у 

занедбаному стані в поки-

нутих українськими пересе-

ленцями селах. 
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Правлінням для членів товариства організовувались 

поїздки на Холмщину для відвідання своїх сіл, церковних 

урочистостей, які регулярно відбуваються в м. Холмі, селах 

Турковичі і Березно; вечори-пам’яті видатних холмщан, 

зустрічі з науковцями-дослідниками історії Холмщини та 

українсько-польських взаємин, керівниками українських 

товариств та об’єднань українців у Польщі, перегляди хро-

нікально-документальних фі-

льмів про депортації, визнач-

них холмщан та сучасну Хол-

мщину; відвідання концертів, 

надання за сприяння Київсько-

го Братства ОУН-УПА благо-

дійної допомоги депортова-

ним, а також стаціонарного їх 

лікування на базі Українського госпіталю для воїнів інтер-

націоналістів «Лісова пісня» у Пущі Водиці. 

У співпраці з Історико-меморіальним музеєм Михай-

ла Грушевського товариство брало активну участь у холм-

ських відзначеннях 150-річчя від дня народження Михайла 

Грушевського. Члени товариства приймали участь у вечорі-

пам’яті жертв примусово переселених етнічних українців, 

який відбувся в Національній Опері України з нагоди 60-х 

роковин початку виселення з Польщі та вечорі-реквіємі 

присвяченому 60-м роковинам Акції «Вісла», за участі 

Президента України, який 

відбувся у Львівському 

національному театрі опе-

ри і балету ім. С. Круше-

льницької; вшануванні 

жертв політичних репресій 

та голодоморів в Україні; 

відкритті пам’ятників Ми-

хайлу Грушевському в селі 
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Лісники Київської області та «Жертвам терору і депортації 

українців Холмщини у 1938—1947 рр. » біля бувшого хо-

лмського села Пісочне Львівської області. 

У співпраці з Українським інститутом національної 

пам’яті товариство провело мітинги-реквієми та Пам’ятні 

академії до 100-річчя першої депортації, 70-х роковин дру-

гої депортації і 65-х роковин Акції «Вісла».  

У співпраці з ВО «Свобода» були проведені підкомі-

тетські слухання у Верховній Раді України «Трагедія укра-

їнців Закерзоння — злочин комуністичного режиму», а та-

кож підготовлений та внесений у Верховну Раду законо-

проект «Про вшануван-

ня жертв депортації та 

етнічних чисток з озна-

ками геноциду». 

Із залученням 

кваліфікованих юристів 

товариство підготувало 

власний проект Закону 

«Про визнання депор-

тованими українців, 

примусово виселених з території Польщі», яким відповідно 

до Загальної декларації прав людини (1948 р.), Конвенції 

про захист прав людини (1950 р.), Конституції України 

планувалось відновити історичну справедливість щодо де-

портованих українців визначити їх правовий статус, поно-

вити їхні права на відшкодування моральних і матеріаль-

них збитків, завданих внаслідок примусового виселення.  

Цей законопроект був переданий для опрацювання у Вер-

ховну Раду України, Міністерство юстиції, а також Упов-

новаженому Верховної Ради з прав людини.  

Правління Товариства підтримує тісні зв’язки з усіма 

громадськими організаціями, які об’єднують депортованих 

українців, що компактно проживають у Волинській, Івано-
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Франківській, Львівській, Рівненській і Тернопільській об-

ластях. З ініціативи Київського товариства збори керівників 

товариств депортованих українців прийняли Ухвалу про 

вступ до Європейського Союзу виселених і вигнаних наро-

дів (скорочена англійська назва EUEEP) та делегували Ки-

ївському товариству “Холмщина» повноваження представ-

ляти у даному Союзі їхні інтереси. Згідно з Ухвалою Гене-

ральної асамблеї Європейського Союзу виселених і вигна-

них народів Київське товариство «Холмщина» з 1 січня 

2009 року є повноправним членом цієї поважної європей-

ської організації, в якій презентує практично всі обласні 

товариства, які об’єднують депортованих українців.  

Делегація товариства брала участь у зборах Генера-

льної асамблеї Європейського Союзу вигнаних і виселених 

народів, яка проходила у м. Трієсті (Італія). З ініціативи 

делегації під час Генеральної асамблеї відбулися складні 

переговори з делегацією кресових організацій Польщі. 

Товариство завершило збір спогадів та свідчень де-

портованих холмщан та надало дозвіл на передрук багатьох 

спогадів науковому виданню «Від депортації до депорта-

ції» та книжковому виданню «Бібліотека Закерзоння» (Ка-

нада), які їх надрукували. 

 На пожертви членів Товариства майстер іконопис-

ного живопису Михайло Гайовий, член Спілки художників 

України виконав копію Ікони Холмської Божої Матері, яку 

було подаровано храму Святого Миколая (Миколи Притис-

ка), що знаходиться на Подолі у Києві. 

Спільно з Управлінням у справах національностей і 

міграції Київської держадміністрації для активу національ-

но-культурних товариств та земляцтв столиці проведено 

два семінари, присвячених трагедії етнічних українців 

Польщі, та 60-им роковинам операції «Вісла». 

Щорічно товариство на запрошення блаженнішого 

Авеля, архієпископа Холмського і Люблінського, а також 
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Українського товариства допомагало членам товариства 

оформлювати понад 50 шенгенських віз для поїздки в 

Польщу та інші європейські країни. 

Товариство організувало поїздку знімальної групи 

тележурналістів Національної телекомпанії Україні до 

Польщі для підготовки телевізійної програми та докумен-

тального фільму. З цією метою журналісти відвідали міста 

Холм, Люблін, Варшаву та багато сіл на Холмщині, з яких 

були виселені етнічні українці, а також меморіальний ком-

плекс, який увічнив пам’ять про жертви Сагриня. Взято 

численні інтерв’ю: у двох депутатів польського Сейму, ар-

хієпископа Авеля, режисера фільму «Акція Вісла» — Ядві-

ги Новаковської, голів товариств «Холмщина» у Луцьку, 

Рівному та Києві, свідків політичних репресій та депорта-

цій, які мешкають як у Польщі, так і в Україні. 

На 5-му телевізій-

ному каналі у рамках 

програми «Машина часу» 

відбулося сім тематичних 

випусків з використанням 

відзнятих відеоматеріалів 

про трагедію українців 

Холмщини та історію 

українсько-польських 

взаємин. 

З використанням спогадів та в співпраці з журналіста-

ми у провідних засобах масової інформації були опубліко-

вані цілий ряд нарисів та статей про депортацію етнічних 

українців, звернення до українських та польських органів 

законодавчої та виконавчої влади. 

На прохання Правління Служба безпеки України пе-

редала товариству  5-ти томне видання «Польща та Україна 

в 30-х роках XX ст. (невідомі документи з архівів СБУ та 

МВС Республіки Польщі)  
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Створено двомовний веб-сайт товариства, який можна 

знайти за адресою: http://www.holm-kyiv.org.ua. Зараз здій-

снюється робота щодо його модернізації та оновлення зміс-

товної частини. 

На загальних зборах розглядались актуальні питання 

життя і діяльності товариства, українсько-польських стосу-

нків, декларації, звернення, законопроекти, основні заходи, 

прийом нових членів, вручення вітальних листів ювілярам 

— достойникам, вшанування пам’яті членів товариства які 

відійшли у вічність, а також жертв війни і політичних реп-

ресій на Холмщині. 

Щорічно проводились поздоровлення членів товарис-

тва листівками з Різдвом та Великоднем, а також організо-

вувались для них новорічно-різдвяні гостини з колядками 

та щедрівками у виконанні фольклорних гуртів. 

До 15-річчя товариства створений короткометражний 

документальний фільм «Вкрадена Вітчизна», видана книга 

спогадів та свідчень депортованих та їх нащадків «У жор-

нах історії», планується проведення пам’ятної Академії 

«Пам’ятаймо отчий край!». 

Більш детальніша інформація про діяльність товарис-

тва відображена у офіційних документах та Хроніці основ-

них подій та заходів за останні п’ятнадцять років.  

 

 

Степан Романюк, 
голова Київського товариства «Холмщина»  

ім. Михайла Грушевського 

 

 

 

 

 

 

http://www.holm-kyiv.org.ua/
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2002 рік 

січень - відбулися Установчі збори, на яких був за-

тверджений Статут Громадської організації 

«Холмщина і Підляшшя». 

квітень - товариством організована зустріч з Миколою 

Тимошиком, професором Інституту журналі-

стики КНУ імені Тараса Шевченка, доктором 

історичних наук, лауреатом Республіканської 

премії імені Івана Огієнка, автором книг 

«Голгофа Івана Огієнко» та «Лишусь навіки 

з чужиною». 

квітень - Громадська організація «Холмщина і Підля-

шшя» зареєстрована Київським міським уп-

равлінням юстиції 24 квітня 2002 р. 

 - відбулася зустріч з Наталією Даниленко із 

США, ініціатором і спонсором історико-

етнографічного дослідження «Холмщина і 

Підляшшя» та Валентиною Борисенко, про-

фесором КНУ імені Тараса Шевченка, док-

тором історичних наук, відповідальним ре-

дактором цього видання, а також з Миколою 

Онуфрійчуком, членом Національної спілки 

письменників України, автором книги «Со-

лодка грудка Холмської землі». 

жовтень - товариством направлено Звернення до Патрі-

арха Київського і всієї України-Руси, Карди-

нала Української Греко-Католицької Церкви, 

Керуючого справами патріархії Української 

Автокефальної православної Церкви.  

2003 рік 

січень - товариством направлено Звернення до Кон-

ституційного Суду України. 

лютий  - правлінням товариства організовано вечір 
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пам’яті Євгена Барана, доктора медичних 

наук, професора, Заслуженого діяча науки і 

техніки  України, автора понад 300 наукових 

праць, 12-ти авторських свідоцтв та патентів 

на винаходи з проблем гемодіалізу і транс-

плантації нирки, організатора і першого Пре-

зидента  Асоціації трансплантології України, 

уродженця села Туровець Холмського пові-

ту. 

липень - делегація товариства побувала в селі Турко-

вичі на святі Ікони Турковецької Божої Ма-

тері. 

 

2004 рік 

серпень - правлінням товариства організовано вечір 

пам’яті Веніаміна Сікори видатного україн-

ського економіста, доктора економічних на-

ук, професора, одного із засновників Народ-

ного руху України, академіка, засновника 

Академії Наук вищої школи, члена Королів-

ського економічного товариства, уродженця 

села Посадів Томашівського повіту Люблін-

ського воєводства. 

вересень - члени товариства взяли участь у вечорі 

пам’яті жертв примусового переселення ет-

нічних українців, який відбувся в Національ-

ній Опері України з нагоди 60-ї річниці по-

чатку їх виселення з території Польщі. 

 

2005 рік 

березень - на звітно-виборчих зборах прийнята Програ-

ма “Десять кроків для збереження історичної 

пам’яті”, яка стала програмним документом 

в подальшій діяльності товариства. 
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  травень      - на загальних зборах прийнято Звернення до 

Президента України  з   проханням вирішити 

комплекс проблем, що виникли внаслідок 

депортації. 

  червень   - делегати від товариства Романюк С.В. і Ро-

манюк Д.Є. взяли участь у засіданні Коорди-

наційної Ради Об’єднаних товариств  депор-

тованих українців “Закерзоння” у Львові та 

разом з іншими делегатами підписали Звер-

нення до Президента України та Голови 

Верховної Ради щодо вирішення проблем, 

що виникли внаслідок депортації українців. 

На даному засіданні також було розглянуто 

Протокол реалізації заходів (2005—2007 ро-

ків) згідно Угоди між Урядом України і Уря-

дом Республіки Польща про збереження 

місць пам’яті і поховання жертв війни та по-

літичних репресій від 21 березня 1994 року. 

липень  - на загальних зборах трудовий колектив Між-

народного агентства «Україна-Русь» прийня-

тий колективним членом товариства. 

липень - товариство прийнято колективним членом 

Київської міської організації Всеукраїнсько-

го товариства “Меморіал” ім.Василя Стуса. 

липень - члени товариства Вишневська Г.П., Лавріно-

ва Є.І., Носаль Р.Л. відвідали Польщу та взя-

ли участь у храмовому святі на честь Ікони 

Турковицької Божої Матері. 

липень - на загальних зборах внесені зміни до Стату-

ту. Товариству присвоєно ім’я Михайла 

Грушевського, змінена назва товариства. 

Відтепер повна назва товариства: Громадсь-

ка організація «Київське ветеранське право-

захисне товариство депортованих українців 
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“Холмщина” імені Михайла Грушевського. 

Скорочена: ГО «Київське товариство “Хол-

мщина” імені Михайла Грушевського».  

серпень    - члени товариства Босаковський І.Л., Дубіч 

Н.Л., Лаврінова Є.І. взяли участь в екскур-

сійній поїздці в Карпати, організованій спі-

льно з товариством “Меморіал”. 

серпень    - відбулась зустріч членів товариства з Григо-

рієм Купріяновичем, польським істориком 

українського походження, автором багатьох 

праць з історії українців у Польщі, сучасних 

українсько-польських відносин, станом пра-

вослав’я і українства на Холмщині. 

вересень - організована поїздка членів товариства у 

складі Босаковського І.Л., Дубіч Н.Л., Мар-

тинюк І.В., М’ясковської Н.В., Павловського 

А.В., Романюка С.В. у Польщу для участі у 

храмовому святі Різдва Богородиці та Ікони 

Холмської Божої Матері у Холмі, а також у 

відвіданні колишніх місць проживання. 

листопад - представники товариства взяли участь у 

вшануванні жертв політичних репресій та 

голодоморів за участю Президента України 

В. А. Ющенка, зокрема — Босаковський І.Л. 

і Романюк С.В. у закладанні парку “Калино-

вий гай”, Дунайська М.І., М’ясковська Н.В., 

Ковальський Ю.П., Мартинюк І.В., Лавріно-

ва Є.І., Романюк Д.Є. — у скорботній ході до 

Пам’ятного знаку жертвам голодомору, акції 

“Засвіти свічку” на Михайлівській площі. 

грудень - члени товариства відвідали авторський юві-

лейний сольний концерт члена товариства 

Миколи Сікори “Від Миколи до Миколи”, 

який відбувся в Українському домі. 
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2006 рік 

березень - на загальних зборах розглянуто підсумки 

виконання Програми “Десять кроків для збе-

реження історичної пам’яті, переглянуто ві-

деофільм про сучасну Холмщину “Ти не зга-

сла зоре наша”. 

червень - представники товариства Романюк С.Д. і Бо-

саковський І.Л. прийняли участь у нараді 

міжвідомчої групи, яка відбулась у Міністер-

стві юстиції з питань можливості надання 

етнічним українцям, виселеним з території 

Польщі у 1944-1946,1948 та 1951 роках, ін-

шого статусу ніж статус учасників війни та 

виплати компенсації за майно під час пере-

селення етнічних українців з території 

Польщі. 

серпень - правлінням товариства направлений лист-

звернення до Голови Київської міської дер-

жавної адміністрації з проханням надати то-

вариству адресну фінансову допомогу та під-

тримку. 

серпень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь 

у круглому столі, присвяченому політичним 

репресіям і депортаціям та виступив з  допо-

віддю на тему: «Трагедія етнічних українців 

Польщі», який відбувся у рамках IV Всесвіт-

нього форуму українців. 

вересень - представники товариства Босаковський І. Л., 

Дубіч Н.Л., Лаврінова Є.І., Дунайська М.І. 

взяли участь у заходах, присвячених 140-

роковинам від дня народження Михайла 

Грушевського, які відбулися у м. Холмі. 

вересень - на загальних зборах обговорено пропозиції 

та зауваження товариства до розробленого 
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Мінюстом проекту Закону України “Про ви-

значення статусу етнічних українців, виселе-

них з території Польщі у 1944–1946, 1948 та 

1951 роках, а також прийнятий у Польщі За-

кон “Про реалізацію права на компенсацію 

щодо залишеного нерухомого майна поза 

межами теперішніх кордонів Польської Рес-

публіки.» 

вересень - у газеті “Вечірній Київ” надрукована стаття 

“Вигнанці з рідної землі. Довгі дороги Рома-

нюків”, підготовлена з використанням спога-

дів родини Романюків. 

вересень - до 60-ї річниці депортації товариством разом 

з Управлінням у справах національностей та 

міграції КМДА на базі Будинку учителя для 

керівників та активу національно-культурних 

товариств столиці та представників комуна-

льних ЗМІ проведений семінар на тему: 

“Трагедія етнічних українців примусово ви-

селених з Польщі у 1944-1946 роках.  

жовтень - у газеті “Вечірній Київ” надрукована стаття 

“Незамолений  Сагринь” підготовлена на 

основі спогадів члена товариства Носаль Р.Л. 

листопад - у газеті “Голос України” надрукована стаття 

“Переселені, евакуйовані, депортовані. Хто 

підкреслить потрібне слово?” 

листопад - члени товариства М’ясковська Н.В., Лаврі-

нова Є.І., Романюк С.В. взяли участь у пре-

зентації, у Будинку кіно, кінофільму про 

Михайла Грицюка, видатного скульптора-

холмщанина, “Михайло Грицюк. Не плач за 

мною Аргентино”, режисера Анатолія Си-

рих. 
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2007 рік 

січень - у газеті “Україна молода” надрукована стат-

тя “Як вас виганяли – вам сурми не грали”. 

січень - на загальних зборах проведених з нагоди 5-ї 

річниці товариства, в Почесні члени товарис-

тва прийнято видатних холмщан та авторів 

праць про Холмщину: Михайла Грушевсько-

го, Михайла Грицюка,  Івана Огієнка, Юрія 

Гаврилюка, Надію Горлицьку, Валентину 

Борисенко, Богодара Которовича, Івана 

Крип’якевича, Григорія Купріяновича, Івана 

Левчука, Віталія Процюка, Володимира Сер-

гійчука, Веніаміна Сікору, Миколу Тимоши-

ка; обговорено резолюцію 1481 (2006) Пар-

ламентської асамблеї Ради Європи “Необхід-

ність міжнародного засудження злочинів то-

талітарних комуністичних режимів”. 

березень - завершено редагування та правку рукопису 

збірника “Холмщина. Обереги пам’яті.” 

березень 

 

- проведений мітинг і покладання членами 

товариства квітів до пам’ятника Михайлу 

Грушевському. 

квітень - голова Правління Романюк С.В. взяв участь і 

виступив на III звітно-виборчій конференції 

Волинського товариства «Холмщина» 

квітень - члени Правління Вишневська Г.П., Марти-

нюк І.В., Носаль Р.Л., Романюк С.В. прийня-

ли участь у вечорі-реквіємі, присвяченому 

60-м роковинам операції «Вісла», за участю 

Президента України В.А. Ющенка, який від-

бувся у Львівському національному академі-

чному театрі опери та балету ім. С. Круше-

льницької та у Екуменічній панахиді за жер-

твами акції «Вісла» за участю Посла України 
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у Польщі, яка відбулася на українському 

цвинтарі в селі Пікуличах біля Перемишля. 

травень - до 60-х роковин операції «Вісла» Правлін-

ням товариства організовано семінар для ке-

рівників та активу національно-культурних 

товариств і земляцтв столиці на тему: «Тра-

гічна сторінка історії українців Польщі». 

травень - члени товариства Босаковський І.А., Дубіч 

Н.Л. взяли участь у відкритті пам’ятника де-

портованим українцям у місті Рівному. 

червень - в базу даних Інтернет-порталу «Київ. Гро-

мадські і благодійні організації» занесена 

розширена інформація про діяльність това-

риства. 

червень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь 

в установчих зборах голів Волинського, Ки-

ївського, Львівського та Рівненського това-

риств «Холмщина», які відбулися у Луцьку. 

На зборах прийнята ухвала про створення 

Координаційної Ради товариств «Холмщина» 

в Україні. 

вересень - в дар церкві Святого Миколи Притиски при-

несена Ікона Божої Матері Холмської, яка 

виготовлена на пожертвування членів това-

риства. З цієї нагоди в храмі відбулося уро-

чисте богослужіння Пресвятої Богородиці та 

Ікони Холмської Божої матері. 

липень - Служба безпеки України передала товарист-

ву 5-ти томне видання «Польща та Україна в 

30-х роках XX ст.. Невідомі документи з ар-

хівів СБУ та МВС та адміністрації Республі-

ки Польща. 

серпень - направлено Звернення товариства до Євро-

пейського Союзу вигнаних і виселених наро-
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дів (скорочена назва англійською EUEEP) 

про бажання стати членом цієї європейської 

органіації. 

серпень - направлено Звернення товариства до МЗС 

України щодо вирішення питання продов-

ження спрощеного порядку перетину україн-

сько-польського кордону для українців, яких 

було примусово депортовано з території 

Польщі, а також членів їх сімей та найближ-

чих родичів. 

серпень - для членів товариства організований культ-

похід на концерт камерного ансамблю «Ки-

ївські солісти», яким керує холмщанин Бого-

дар Которович, народний артист України, 

лауреат Державної премії ім. Т.Г.Шевченка, 

Почесний член товариства. 

  2008 рік 

березень - голова товариства Романюк С.В. на запро-

шення Генерального Секретаря Європейсь-

кого Союзу виселених і вигнаних народів 

здійснив робочий візит у м. Трієст (Італія) – 

де розміщена штаб-квартира EUEEP. 

березень - у Львові з ініціативи Голови товариства Ро-

манюка С.В. відбулися збори керівників ук-

раїнських громадських організацій, які 

об’єднують примусово виселених етнічних 

українців з території Польщі. Збори надали 

права повноваження Київському товариству 

«Холмщина» імені Михайла Грушевського 

представляти в Європейському Союзі висе-

лених і вигнаних народів вісім українських 

товариств.  

квітень - Міністерству юстиції України надіслані про-

позиції і зауваження до проекту Закону Ук-



289 

 

раїни «Про визначення статусу етнічних ук-

раїнців, виселених з території Польщі у 

1944-1946, 1948 та 1951 роках». 

травень - у товаристві відбулася презентація книги 

«Холмщина і Підляшшя. Історія. Культура. 

Назва поселень». Автори Галина Вишневська 

і Петро Левчук. 

липень - з ініціативи заступника голови Правління 

Босаковського І.Л., його велика родина від-

відала у Польщі своє село Березно, зустріла-

ся з вихідцями із села, які зараз проживають 

у Польщі, взяла участь у відкритті другої 

черги Музею села. 

серпень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь 

у II-му засіданні Координаційної Ради това-

риств «Холмщина» в Україні, яке відбулося в 

Луцьку. 

вересень - заступник голови Правління Вишневська 

Г.П. взяла участь у Літургійних урочистос-

тях на честь Ікони Хомської Божої Матері у 

Холмі, відвідала своїх родичів у місті Воло-

дава, розповсюдила близько 100 примірників 

своєї книжки серед поляків та українців, які 

проживають у Польщі. 

вересень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь 

у відкритті виставки «Цвинтарі прикордон-

ня», яка проходила у Києво-Могилянській 

академії та разом з польськими колегами  у 

передачі на телеканалі IНТЕР. 

вересень - у товаристві відбулася зустріч з Святославом 

Шереметом новим Головою Державної між-

відомчої комісії у справах жертв війни та 

політичних репресій. 

вересень - Члени товариства Бахмачук В.І., Гаври-    
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люк С.М., Романюк С.В. взяли участь у відк-

ритті, у селі Лісники Київської області, 

пам’ятника Михайлу Грушевському. 

вересень - члени товариства Босаковський І.Л., Гвоздяк 

П.І., М’ясковська Н.В. взяли участь з нагоди 

Дня народження у покладанні квітів від то-

вариства на могилу Михайла Грушевського 

та його родини. 

жовтень - у Брюселі відбулася Генеральна Асамблея 

Європейського Союзу виселених і вигнаних 

народів, яка прийняла ухвалу про  прийняття 

товариства у члени EUEEP. 

  2009 рік 
січень - на загальних зборах товариства, хвилиною 

мовчання, вшановано пам’ять про варварсь-

ки знищені поляками 70 років тому, правос-

лавні церкви на Холмщині та Південному 

Підляшші. 

березень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь 

і виступив на звітно-виборчій конференції 

ОТДУ «Закерзоння», яка відбулася у Львові. 

березень - членом Правління Павловським А.В. завер-

шена робота по створенню веб-сайту товари-

ства. 

квітень - члени товариства відвідали виставку робіт 

Параски Горицвіт – зв’язкової УПА в Істо-

рико-меморіальному музеї Михайла Грушев-

ського. 

квітень - члени товариства Босаковський І.Л., Гра- 

дюк В.Т., Грисюк В.М., Романюк С.В. взяли 

участь в українсько-польському семінарі для 

київських вчителів історії на тему: «Україн-

сько-польські стосунки у XX столітті», який 

відбувся за участі Посла Польщі в Україні у 
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Київському міському будинку вчителя та 

відвідали виставку «Поляки і українці 1939-

1947 рр.», яка демонструвалась у Посольстві 

Польщі в Україні. На семінарі виступив го-

лова товариства Степан Романюк. 

жовтень - в Історико-меморіальному музеї Михайла 

Грушевського відбулася зустріч з Петром 

Тимою – Головою Об’єднання українців у 

Польщі  

  2010 рік 
лютий - делегація товариства взяла участь у святку-

ванні 20-річчя Львівського товариства «Хол-

мщина». Керівником делегації 

С.В. Романюком товариству був вручений 

Сертифікат про асоційоване членство в Єв-

ропейському Союзі вигнаних і виселених 

народів. 

квітень - члени товариства Босаковський І.Л., Дубіч 

Н., Романюк С.В., відвідали провокаційну 

фотовиставку «Волынская резня: польские и 

еврейские жертвы ОУН-УПА», організовану 

ВО «Правозащитное движение «Русскоязыч-

ная Украина» (Україна) і «Товариществом 

увековеченья памяти жертв преступлений 

украинских националистов» (Польша) в 

Українському домі. 

квітень - представники товариства взяли участь в 

прес-конференції «Провокаторів захищає 

антиукраїнська влада», яка відбулася в УНІ-

АН з приводу організації в Українському 

домі провокативної фотовиставки «Волынс-

кая резня: польские и еврейские жертвы 

ОУН-УПА» та проголосували за Звернення 

до депутатів парламентської опозиції та 
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створення парламентської слідчої комісії з 

розслідування даного інциденту, що може 

привести до випадків ксенофобії, антисемі-

тизму та міжнаціонального протистояння. 

серпень - делегація товариства взяла участь у відкритті 

біля колишнього холмського села Пісочне 

Сокальського району Львівської області 

Пам’ятника «Жертвам терору і депортації 

українців Холмщини в 1938-1947 рр.» На 

мітингу при відкритті та освяченні 

пам’ятника було прийняте, підготовлене Ки-

ївським товариством «Холмщина», колекти-

вне Звернення товариств, які об’єднують де-

портованих українців до Ради Європи, Євро-

пейського Союзу, ОБСЄ, Верховної Ради 

України, Сейму Республіки Польща, Прези-

дентів України і Республіки Польща, з вимо-

гою сприяти відновленню історичної пам’яті 

і правди про геноцид українців Закерзоння, 

здійснений польським тоталітарним режи-

мом у XX столітті та виконанню Польщею та 

Україною проблем, що виникли внаслідок 

примусової депортації українців із території 

Польщі. На відкритті пам’ятника виступив 

голова товариства Романюк С.В. 

вересень - 9 вересня, в День пам’яті і скорботи депор-

тованих українців, у часописі «Слово Про-

світи» було надруковане відкрите колективне 

звернення товариства «Холмщина» до ради 

Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, Вер-

ховної Ради України, Сейму Республіки 

Польща, Президентів України і Польщі. 

жовтень - делегація Київського товариства «Холмщи-

на» відвідала у Варшаві офіс Об’єднання ук-
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раїнців у Польщі і мала зустріч з Головою 

Об’єднання Петром Тимою. 

жовтень - в тижневику «Наше слово» Об’єднання укра-

їнців у Польщі надруковано розлоге інтерв’ю 

із головою Київського товариства «Холмщи-

на» Степаном Романюком. 

жовтень - Правлінням товариства підготовлена та на-

правлена у Міжнародний фонд «Відроджен-

ня» для отримання гранту в сумі 150000,00 

грн. проектна пропозиція «Посилення право-

вих можливостей громадян України приму-

сово переселених з території Польщі в Укра-

їнську РСР в 1944–1951 рр.» 

листопад - делегація товариства взяла участь у 

пам’ятній академії у зв’язку з 20-річчям Во-

линського товариства «Холмщина» і 65-ми 

роковинами масового виселення  етнічних 

українців зі свого прадавнього отчого краю. 

Керівником делегації Романюком Степаном 

товариству був вручений Сертифікат про 

асоційоване членство в Європейському Со-

юзі вигнаних і виселених народів. 

листопад - на загальних зборах товариства обговорені 

проекти: 

Закону України «Про визнання депортова-

ними громадян України, які в 1944-1951 рр. 

були примусово переселені з території 

Польщі на територію СРСР» та Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвер-

дження Порядку виплат компенсацій за май-

но, залишене в 1944-1951 рр. на території 

Польщі особами евакуйованими на терито-

рію Української РСР». 

грудень - делегація товариства взяла участь у V звітно-
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виборчих зборах Генеральної Асамблеї Єв-

ропейського Союзу вигнаних і виселених 

народів, яка проходила у Трієсті (Італія). На 

Зборах виступив голова товариства Романюк 

С.В. З ініціативи делегації товариства відбу-

лася товариська зустріч з делегацією кресо-

вих організацій Польщі. 

  2011 рік 
січень - на загальних зборах товариства були розгля-

нуті питання: 

1. Звіт делегації товариства про участь у V 

звітно-виборчих зборах Генеральної Асамб-

леї Європейського Союзу вигнаних і виселе-

них народів. 

2. Про організацію стаціонарного лікування 

членів товариства – учасників війни на базі 

Українського госпіталю воїнів-

інтернаціоналістів у Пущі Водиці. 

січень - для членів товариства організовано перегляд 

1-ї серії фільму «Синдром пам’яті» про при-

чини і наслідки українсько-польських конф-

ліктів. 

січень - делегація товариства взяла участь у засіданні 

Координаційної Ради Об’єднання товариств 

«Закерзоння» у Львові, на якій керівники 

товариств підписали колективне звернення 

до Президента України з проханням спільно 

з Президентом Республіки Польща особисто 

взяти участь у відкритті пам’ятника в Сагри-

ні що забезпечить можливість уродженцям 

Холмщини та їх нащадкам, віддавати шану 

жертвам Сагриня та помолитись за них. 

бере-

зень- 

- на «5 телеканалі» у рамках програми «Ма-

шина часу» з ведучим Андрієм Охримови-
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квітень чем, відбулося десять випусків з використан-

ням відео-матеріалів, відзнятих Київським 

товариством «Холмщина» разом із знімаль-

ною групою Національної телекомпанії про 

історію українсько-польських відносин та 

трагедію українців Холмщини. 

травень - для членів товариства організовано перегляд 

2-ї і 3-ї серії нового фільму «Синдром 

пам’яті» про українсько-польські відносини. 

листопад - в Історико-меморіальному музеї Михайла 

Грушевського відбулася зустріч із Володи-

миром Вятровичем, відомим дослідником 

історії українського визвольного руху, а та-

кож презентація збірника документів «Поль-

сько-українські стосунки» 1942-1947 роках у 

документах ОУН та УПА» та книги «Друга 

польсько-українська війна 1942–1947 рр.» 

листопад - на загальних зборах були розглянуті питан-

ня: 

1. Про дослідження родоводу Михайла Гру-

шевського, уродженця міста Холм. 

2. Про досвід дослідження на території 

Польщі Леонтієвим В.М., членом товариства, 

свого родоводу та складання родовідного 

дерева. 

  2012 рік 

квітень - відбулася Ювілейна Академія «Пам’ятаймо 

Отчий край» з нагоди 10-річчя утворення 

Київського товариства «Холмщина» імені 

Михайла Грушевського. 

Під час урочистої частини головою товарис-

тва Романюком С.В. були вручено сертифі-

кати і посвідчення Почесним членам товари-

ства  Віталію Процюку, Володимиру Вятро-
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вичу, Володимиру Сергійчуку, Світлані 

Паньковій, Юрію Шаповалу. 

Після завершення заходу відбувся святковий 

концерт та огляд виставки, присвяченої річ-

ниці від дня народження В’ячеслава Чорно-

вола. 

квітень - Історико-меморіальному музею Михайла 

Грушевського переданий збірник «Михайло 

Грушевський та його історична Батьківщина 

– Холмщина у XIX-XX століттях», виданого 

Українським товариством у Любліні за реда-

кцією Григорія Купріяновича – голови това-

риства. 

квітень - відбулася Пам’ятна Академія з нагоди 65-

роковин акції «Вісла». З доповіддю «Акція 

«Вісла» – криваве річище пам’яті» виступив 

голова товариства Романюк С.В. Своїми спо-

гадами про акцію - «Вісла» поділився Антон 

Стець, уродженець села Березно Холмського 

повіту (Польща). 

листопад - на загальних зборах були розглянуті питан-

ня: 

1. Про будівництво Храму Холмської Ікони 

Божої Матері в Луцьку. 

2. Про відзначення 79-роковин вшанування 

жертв голодомору-геноциду української на-

ції. 

  2013 рік 
лютий  - 23 депортованим членам товариства похило-

го віку спільно із благодійними організація-

ми «Суспільна служба Києва» та «Суспільна 

служба українців Канади» та за сприяння 

товариства Київське Братство ОУН-УПА 

надано благодійну допомогу (набори проду-
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ктів харчування). 

травень - Волинському обласному товариству «Холм-

щина» передано благодійний внесок товари-

ства у сумі 2040,00 грн. на спорудження та 

облаштування Храму Ікони Холмської Божої 

Матері 

травень - товариством наданий дозвіл книжковому 

виданню «Бібліотека Закерзоння» (Канада) 

на передрук спогадів членів товариства Ми-

коли Марухняка та Антона Стеця, які розмі-

щені на сайті товариства 

травень - наданий дозвіл науковому виданню «Від де-

портації до депортації» на передрук спогадів 

членів товариства, які розміщені на  сайті 

товариства 

липень - члени товариства взяли участь у круглому 

столі «Українська боротьба проти польсько-

го колоніалізму в першій половині XX сто-

ліття». Співорганізатори: Центр національ-

ного відродження імені Степана Бандери, 

Київська міська організація Всеукраїнського 

товариства «Меморіал» ім. В.Стуса, Київська 

міська організація ВО «Свобода» 

Серед основних доповідачів: голова товарис-

тва – Степан Романюк. 

липень - члени товариства взяли участь у Літургійних 

урочистостях на честь Св. Рівноапостольного 

Володимира Великого, князя Київського (до 

1025-річчя Хрещення Київської Русі), які 

відбулися в селі Березно Холмського повіту 

вересень  за участі членів товариства відбулася презен-

тація в Книгарні «Є» книги про Рід Лесі 

Українки члена товариства пані Скрипки, яка 

проживає у США. 
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жовтень - На загальних зборах були розглянуті питан-

ня: 

1. Про проект постанови Верховної Ради, 

внесеної народними депутатами від ВО 

«Свобода», «Про вшанування жертв депор-

тацій та етнічних чисток з ознаками геноци-

ду» (до 70-роковин від початку депортації 

українців Польською Народною Республі-

кою у 1944-1951 рр.). 

2. Про поїздку на Холмщину членів товарис-

тва Дубіч Надії і Шалівської Зої. 

3. Про досвід відвідування членом товарист-

ва Богдановською І. В. архівних установ у 

Варшаві з метою отримання інформації про 

своїх предків. 

листопад - участь членів товариства в мітингу-реквіємі 

за жертвами голодомору біля Національного 

музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів 

в Україні» 

  2014 рік 

січень - новорічно-різдвяні вітання членів товарист-

ва. Колядки і щедрівки у виконанні фолькло-

рних гуртів колядників. Різдвяна гостина. 

квітень - поїздка делегації товариства в Польщу для 

участі в скорботних урочистостях з нагоди 

70-х роковин мученицької смерті близько 

1200 українських православних мешканців 

села Сагринь та навколишніх сіл, котрі були 

вбиті вояками Армії Крайової та Батальйонів 

Хлопських 10 березня 1944 р. 

червень - круглий стіл за участі членів товариства: 

«Комунізм в Україні: Доктрина, практика, 

злочин».  

Співорганізатори заходу: Український інсти-
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тут національної пам’яті, Центр історії дер-

жавоутворення України XX століття. Серед 

основних доповідачів - Почесні члени това-

риства Володимир Вятрович і Юрій Шапо-

вал 

липень - поїздка делегації товариства з концертом 

члена товариства, співака і композитора Ми-

коли Сікори в с. Березно Холмського повіту 

для участі в святкових заходах на честь Св. 

Рівноапостольного Володимира Великого. 

серпень - круглий стіл за участі членів товариства «За-

кляті друзі. Нацизм і комунізм у розпалю-

ванні II Світової війни (до 75-х роковин пак-

ту Ріббентропа-Молотова). 

Організатор: Український інститут націона-

льної пам’яті 

Модератор заходу: Володимир Вятрович – 

Почесний член товариства 

вересень - мітинг-реквієм за участю членів товариства 

біля Пам’ятного Хреста «Жертвам репресій 

30-х початку 50-х років» (до 70-х роковин 

початку депортації українців з території 

Польщі). 

Співорганізатори заходу: Український інсти-

тут національної пам’яті, ВО «Свобода», Ки-

ївське товариство «Холмщина», товариство 

«Лемківщина» в Києві. 

Модератор: Степан Романюк – голова това-

риства. Серед основних виступаючих: Ігор 

Мирошниченко – Народний депутат України 

від ВО «Свобода», Володимир Вятрович – 

Почесний член товариства, Лідія Ющук та 

Микола Сікора – члени товариства. 

вересень - на адресу Верховної Ради України, Президе-
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нта України, Кабінету Міністрів направлено 

Звернення, яке було прийнято на мітингу 

реквіємі. 

вересень - відбулися підкомітетські слухання у Верхов-

ній Раді України за участі членів товариства 

на тему: «Трагедія українців Закерзоння – 

злочин комуністичного режиму» (до 70-х 

роковин початку депортації українців з тери-

торії Польщі). 

Співорганізатори заходу: Олег Панькевич – 

Народний депутат України від ВО «Свобо-

да», Український інститут національної 

пам’яті, Київське товариство «Холмщина». 

Модератор: Олег Панькевич – народний де-

путат України. 

Серед основних доповідачів: Володимир 

Сергійчук та Володимир Вятрович – Почесні 

члени товариства, Юрій Макар – співавтор 

видання «Від депортації до депортації», Сте-

пан Романюк – голова товариства, Народні 

депутати України – Богдан Бенюк, Анатолій 

Вітів, Євген Мельник 

листопад - круглий стіл за участю членів товариства 

«Плачте, діти, плачте, Батько ваш помер» (до 

80-річчя смерті Михайла Грушевського). 

Співорганізатори: Меморіальний музей Ми-

хайла Грушевського, Інститут історії Украї-

ни НАН України. 

Модератор: Світлана Панькова – Почесний 

член товариства  

листопад - направлено Звернення до керівника Кон-

сульського відділу Посольства РП в Україні 

щодо оформлення шенгенських віз для чле-

нів товариства безпосередньо у Консульсь-
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кому відділі без попередньої реєстрації. Про-

хання було задовільнено. 

  2015 рік 
січень - новорічно-різдвяне вітання членів товарист-

ва. Колядки і щедрівки у виконанні члена 

товариства бандуристки, заслуженої артист-

ки України Лариси Гриньків і гурту коляд-

ників. Різдвяна гостина. 

лютий - направлено Вітальний лист від товариства 

Макару Юрію Івановичу, відомому дослід-

нику історії Холмщини, співавтору 3-х том-

ного видання «Від депортації до депортації», 

завідувачу Кафедри міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, професору, доктору 

історичних наук (з нагоди його 80-ти річного 

ювілею). 

вересень - правлінням товариства проведена Пам’ятна 

Академія «Від депортації до депортації» (до 

100-річчя першої депортації та 70-х роковин 

другої депортації  етнічних українців з тери-

торії Польщі». 

Під час Пам’ятної академії відбулися поми-

нальна молитва пам’яті жертв депортації, 

презентація співавтором Макаром В.І. 3-х 

томного видання «Від депортації до депор-

тації», виступи науковців-дослідників історії 

України, зокрема: Кульчицького С.В., Євту-

ха В.Б, Заруби І.В., Михайліни Л.П., Перги 

Ю.М. та інших. Учасники Пам’ятної Акаде-

мії прийняли Всеукраїнську декларацію до 

100-річчя першої депортації та 70-х роковин 

другої депортації етнічних українців з тери-

торії, яка тепер належить Польщі. 
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протягом 

року 

- поїздки членів товариства в Польщу з метою 

відвідання церковних урочистостей, що від-

бувалися на теренах Люблінсько-Холмської 

Дієцезії.  

  2016 рік 

березень - на загальних зборах розглянуті питання: що-

до програми візиту, перебування  в Києві 

делегації Союзу українців Підляшшя і Укра-

їнського товариства та Про стан життя укра-

їнських громад Холмщини і Підляшшя, хо-

лмські відзначення 150-річчя від дня наро-

дження Михайла Грушевського та відзна-

чення важливих ювілеїв в історії українсько-

го національного руху на Підляшші. 

Доповідачі Григорій Купріянович – голова 

Українського товариства та Андрій Ар-

тем’юк – голова Союзу українців Підляшшя. 

вересень - на загальних зборах розглянуто питання 

«Трагедія українців Закерзоння і поляків на 

Східних Кресах (кордонах)  у світлі сучасних 

подій, які відбуваються у Польщі і Україні у 

зв’язку  з ухваленням Сенатом і Сеймом Рес-

публіки Польща постанов від 7 липня та 22 

липня 2016 року щодо Волинської трагедії», 

а також Звернення української громадськості 

і Заяву Верховної Ради України з цього при-

воду. 

вересень - правлінням товариства, разом із Історико-

меморіальним музеєм Михайла Грушевсько-

го, організовано поїздку київської делегації, 

у складі науковців-грушевськознавців, арти-

стів, кінодокументалістів та активістів това-

риства (всього 40 осіб) в м. Холм для участі 

у подіях з нагоди 150-річчя від дня наро-
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дження Михайла Грушевського, видатного 

українського історика, державного і політич-

ного діяча. Зокрема, делегація взяла участь в 

урочистій панахиді за душу Михайла Гру-

шевського, посвяченні Хреста в пам’ять Ми-

хайла Грушевського, покладанні квітів до 

меморіальної дошки, науковій конференції 

та у святковому концерті. В Холмі вперше 

Київською делегацією був презентований 

документальний фільм «Михайло Грушевсь-

кий»  із серіалу «Гра долі», студії ВІАТЕЛ, 

(режисер Василь Вітер, продюсер Галина 

Криворчук). 

 2017 рік 

січень - новорічно-різдв’яне вітання членів това-

риства. Колядки і щедрівки у виконанні 

фольклорних і церковних гуртів. Різдвяна 

гостинна. 

квітень - круглий стіл на тему: «Акція Вісла» - зло-

чин польського комуністичного режиму» 

за участю представників товариства. 

Організатор заходу – Український інсти-

тут національної пам’яті. 

травень - прем’єрний показ у Домі кіно документа-

льного фільму «Вкрадена Вітчизна», при-

свяченого темі депортації етнічних украї-

нців з території Польщі у Радянську Укра-

їну в період 1944 – 1946 років. Фільм 

створений творчою групою товариства. 
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ДЕПОРТОВАНІ ТА ЇХ НАЩАДКИ —  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА  

УКРАЇНИ 
  

Видатні вчені 
 

Баран Євген — доктор медичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, автор понад 300 

наукових праць, 12-ти авторських свідоцтв та патентів на 

винаходи з проблем гемодіалізу і трансплантації нирки, 

організатор і перший Голова Асоціації трансплантології 

України. Почесний член товариства. 

Уродженець села Туровець Холмського повіту. 

Бурячок Андрій — доктор філологічних наук, про-

фесор, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і тех-

ніки, лауреат премії ім. Івана Огієнка, автор понад 200 нау-

кових праць з різних питань українського і порівняльно-

історичного мовознавства, словникарства, культури мови, 

правопису. Один із авторів «Словника української мови», в 

11-ти томах. Почесний член товариства. 

Уродженець села Ощів Грубешівського повіту. 

Гачок Володимир— доктор фізико-математичних 

наук, професор, автор чотирьох монографій з проблем еко-

номіки, біосенсерів та живих систем біотехнологій і двох 

фундаментальних теорем квантової теорії поля. Художник. 

Автор 200 художніх полотен, організатор багатьох персо-

нальних художніх виставок. Нагороджений Почесною Гра-

мотою Верховної Ради України. Почесний член товариства. 

Уродженець села Святе Ярославського повіту. 

Гвоздяк Ростислав — доктор біологічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауре-

ат Державної премії України в галузі науки і техніки та 
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премії імені Д. К. Заболотного, автор 5-ти монографій та 

понад 450-ти наукових праць. 

Уродженець села Телятин Томашівського повіту. 

Гвоздяк Петро — головний науковий співробітник 

Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думансь-

кого НАН України, доктор біологічних наук, професор, 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

член Інженерної академії наук України, автор близько 400-

х наукових праць, 100 авторських свідоцтв СРСР, патентів 

України та іноземних держав. 

Уродженець села Стенятин Томашівського повіту. 

Горбачук Мирослав— доктор фізико-математичних 

наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, Прези-

дент Українського математичного товариства, автор понад 

200 наукових праць в області математики.  

         Уродженець села Риботичі Перемишлянського повіту. 

Гриб Йосип — провідний науковий співробітник Ін-

ституту гідробіології НАН України, доктор біологічних 

наук, професор, автор монографій, понад 150 наукових 

праць, 4-х авторських свідоцтв та патентів з проблем еко-

логії і стану поверхневих вод України. Народний цілитель 

— фітотерапевт. 

Уродженець села Красне Холмського повіту. 

Дмитрук Микола — завідувач відділом поляритон-

ної оптоелектроніки Інституту фізики напівпровідників 

НАН України, доктор фізико-математичних наук, профе-

сор, заслужений діяч науки і техніки України, член україн-

ського і американського фізичних товариств, лауреат Дер-

жавної премії УРСР в галузі науки і техніки, автор понад 

300 наукових праць з проблем фізики напівпровідників, 

фізики поверхні твердих тіл і оптоелектроніки. 

Уродженець села Петрилів Холмського повіту. 
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Казмірчук Віра — директор ТОВ «Інститут імуно-

логії та реабілітації», доктор медичних наук, професор, 

імунолог. Автор монографій та підручників з імунології і 

алергології. Нагороджена медаллю Київського патріархату 

«За жертовність і любов до України», міжнародним дипло-

мом «За кращий підручник в галузі медицини». 

Уродженка села Турковичі Грубешівського повіту. 

Крупа Микола— доктор фізико-математичних наук, 

автор і співавтор понад 60-ти наукових робіт і понад 30-ти 

авторських свідоцтв і патентів на винаходи, удостоєний 

знаку «Винахідник СРСР».  

Нащадок родини Крупи, уродженців села Вітків 

Грубешівського повіту. 

Кутас Роман — завідувач відділу геотермії Інститу-

ту геофізики НАН України, доктор геолого-мінералогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАН України, двічі 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

автор понад 300 наукових праць з проблем геофізики. 

Уродженець села Зубовичі Томашівського повіту. 

Мартинюк Тамара — завідуюча Центром нетради-

ційної медицини «Шравана», доктор медицини. Нагоро-

джена Європейським орденом честі, медалями «Видатний 

натуропат Європи», «Європейського інституту міждисцип-

лінарних досліджень і освіти», «Ганемана», а також  Гра-

мотою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я. 

Міщанчук Ніна — провідний науковий співробіт-

ник Київського інституту отоларингології АМН України, 

доктор медичних наук, професор, автор 172 наукових 

праць, співавтор 5 монографій. 

Уродженка села Тугань Грубешівського повіту. 

Радишевський Ростислав — завідувач Кафедрою 

полоністики Київського національного університету імені 

Т. Г. Шевченка, доктор філологічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, заслужений працівник освіти 
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України, автор багатьох монографій та понад 200 наукових 

праць в галузі славістики, польської та давньої літератури, 

українсько-польських взаємин. 

Нащадок родини Радишевських, уродженців села 

Потуржин Томашівського повіту. 

Сікора Веніамін — доктор економічних наук, про-

фесор, академік Академії наук вищої школи України, автор 

понад 200 наукових праць з проблем теорії перехідних еко-

номік, сучасних міжнародних валютно-фінансових відно-

син, порівняльного аналізу економічних систем, був чле-

ном Королівського економічного товариства (Британія), 

Європейської економічної асоціації, засновником і прези-

дентом Української асоціації соціально-економічних дослі-

джень, менеджменту і прогнозування. Почесний член това-

риства. 

Уродженець села Посадів Томашівського повіту. 

Сорока Юрій — професор історичного факультету 

КНУ ім. Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук. Автор 

понад 100 наукових праць з історії української державності 

та історії західноукраїнських земель.  

Нащадок родини Сороки із села Стенятин Грубешів-

ського повіту. 

 

Визначні митці 
 

Дедюх-Гриньків Лариса — доцент кафедри банду-

ри НМАУ ім. П. І. Чайковського, заслужена артистка Укра-

їни, лауреат міжнародних конкурсів, нащадок родини Де-

дюх із с. Переспа, Томашівського повіту. 

Гриньків Роман — доцент кафедри бандури НМАУ 

ім. П. І. Чайковського, народний артист України, лауреат 

міжнародних конкурсів, член родини депортованих Дедюх 

із с. Переспа. 
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Грицюк Михайло — скульптор, співавтор 

пам’ятника Т. Г. Шевченку в Москві, автор пам’ятника 

Пабло Пікассо в Тулузі. Нагороджений Почесною Грамо-

тою Верховної Ради УРСР. Почесний член товариства. 

Уродженець села Пасіка Грубешівського повіту. 

Которович Богодар— скрипаль, народний артист 

України, лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка, 

міжнародних конкурсів імені Енеску та імені Ніколло Па-

ганіні, керівник і диригент Державного камерного ансамб-

лю «Київські солісти». Почесний член товариства. 

Уродженець м. Грубешів, Грубешівського повіту. 

Музичук Аркадій — письменник, публіцист, кінос-

ценарист, заслужений журналіст України, лауреат премій 

імені Степана Олійника, Остапа Вишні, Наталії Забіли, 

В’ячеслава Чорновола. Автор близько 30 книг, 50 докумен-

тальних фільмів. 

Уродженець села Пасіка Грубешівського повіту. 

Сікора Микола — оперний співак, композитор, ре-

жисер видовищних заходів, заслужений діяч мистецтв Ук-

раїни, лауреат міжнародних конкурсів в Будапешті та Па-

рижі, учасник мистецьких заходів на Олімпіадах в Сіднеї та 

Солт-Лейк-Сіті. 

Нащадок родини Сікори, уродженців села Корхів 

Білгорайського повіту. 

Сорока Михайло — голова Київської організації 

Національної спілки журналістів України, головний редак-

тор газети «Урядовий кур’єр» (1990—2008 рр.), заступник 

генерального директора «Укрінформ» (2008—2012 рр.), 

заслужений журналіст України, нагороджений орденами 

«За заслуги» ІІІ і ІІ ст., лауреат премій «Незалежність», ім. 

Анатолія Москаленка, ім. Дмитра Нітченка. 

Нащадок родини Сороки із села Стенятин Грубешів-

ського повіту 
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Науковці 
Баран Євген — заступник головного лікаря ДУ «Ін-

ститут урології НАМНУ, кандидат медичних наук. 

Бахмачук Василь — кандидат технічних наук, ав-

тор 65-ти публікацій авторських свідоцтв і патентів на ви-

находи, відзначений нагрудним знаком «Винахідник 

СРСР». 

Уродженець села Черничин Грубешівського повіту. 

Вишневська Галина — кандидат філологічних на-

ук, співавтор книги «Холмщина і Підляшшя. Історія. Куль-

тура. Назви поселень». 

Уродженка села Тишівці Томашівського повіту. 

Гаврилюк Степан — кандидат медичних наук, до-

цент, автор 7-и публікацій. 

Уродженець села Моложів Грубешівського повіту. 

Гресь Іван — кандидат технічних наук. 

Уродженець села Хідче Холмського повіту. 

Кравець Володимир — старший науковий співробі-

тник ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України», кан-

дидат технічних наук, автор 60 наукових праць, 13 авторсь-

ких свідоцтв, патентів на винаходи . 

Уродженець села Угорка Ряжевського повіту. 

Кунцяк Ярослав — генеральний директор НДІ КБ 

бурового інструменту, кандидат технічних наук, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, автор 

понад 150-ти публікацій, 70-ти авторських свідоцтв і па-

тентів на винаходи. 

Уродженець села Бистра Стрілківського району (те-

пер територія Польщі). 

Марухняк Микола — завідувач відділу науки НАК 

«Нафтогаз», кандидат технічних наук, заслужений праців-

ник промисловості України, член Нафтогазової академії 



310 

 

України, автор 125-ти публікацій, 9-ти авторських свідоцтв 

на винаходи. 

Уродженець села Годованці Томашівського повіту. 

Мельничук Веніамін — кандидат технічних наук, 

член-кореспондент Академії гірничих наук України — го-

лова Правління і директор Акціонерного товариства «Укра-

їнський нафтогазовий інститут» (1995—2004 рр.)  

Уродженець села Глибоке Холмського повіту. 

Сімашко Володимир — кандидат технічних наук. 

Уродженець села Стрільці Грубешівського повіту. 

 

 

Відзначені державними та відомчи-

ми нагородами 
 

Босаковський Ілля — орден Данила Галицького. 

Уродженець села Березно Холмського повіту. 

Войтович Євген — нагрудний знак «Відмінник 

освіти України». 

Уродженець села Гоздів Грубешівського повіту. 

Гвоздяк Петро — лауреат Державної премії України 

в галузі науки і техніки. 

Уродженець села Стенятин Грубешівського повіту. 

Гвоздяк Ростислав — двічі лауреат Державної пре-

мії України в галузі науки і техніки. 

Уродженець села Телятин Грубешівського повіту. 

Гриньків Роман — народний артист України, член 

родини Дедюх, депортованих з села Переспа. 

Дедюх-Гриньків Лариса — заслужена артистка Ук-

раїни. Нащадок родини Дедюх із села Переспа Томашівсь-

кого повіту. Дмитрук Микола — лауреат Державної пре-

мії України в галузі науки. Уродженець села Петрилів Хо-

лмського повіту. 
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Дубіна Аполінарія — медаль «1500-ліття Києва». 

Уродженка села Юзефів Грубешівського повіту. 

Дудко Іван — медаль «За Трудову доблесть», Поче-

сна відзнака Міністерства зв’язку України, нагрудний знак 

«Винахідник СРСР». 

Уродженець села Теребінь Грубешівського повіту. 

Ковальський Юрій — ордени «Знак Пошати» та 

«За Трудову доблесть». 

Уродженець села Могильниця Холмського повіту. 

Которович Богодар — народний артист України. 

Уродженець м. Грубешів Люблінського воєводства. 

Кутас Роман — двічі лауреат Державної премії Ук-

раїни в галузі науки і техніки. 

Уродженець села Зубовичі Томашівського повіту. 

Левчук Анатолій — ордени «Дружби народів» та 

«Трудового Червоного Прапора», заслужений працівник 

торгівлі. Уродженець с. Телятин Грубешівського повіту. 

Музичук Аркадій — заслужений журналіст України. 

Уродженець села Пасіка Грубешівського повіту. 

М’ясковська Неоніла — грамота Верховної Ради 

України, Почесна Грамота Ради Міністрів України. 

Уродженка села Монятичі Грубешівського повіту. 

Нерода Володимир — заслужений лікар України. 

Уродженець села Волков’яни Холмського повіту. 

Романюк Степан — медаль «1500-ліття Києва», на-

грудні знаки «Почесний працівник туризму» та «Відмінник 

освіти України». Уродженець села Копилів Грубешівського 

повіту. 

Сікора Микола — заслужений діяч мистецтв Украї-

ни. Нащадок родини Сікори із села Корхів Білограйського 

повіту. 

Сорока Михайло — заслужений журналіст України. 

Ордени «За заслуги» ІІІ і ІІ ст. Нащадок родини Сороки із 

села Стенятин Грубешівського повіту. 
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ВАГОМИЙ ВНЕСОК ХОЛМЩАН 
У РОЗВИТОК НАФТОГАЗОВОГО 

 КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
 

Летять роки, минають десятиліття, позаду уже період 

активної творчої діяльності. Залишились тільки спомини 

про пережите: і радісне, і сумне, про творчі злети і глибокі 

розчарування. Часто перед очима проносяться картини ми-

нулого. Згадуються товариші, друзі, колеги по роботі: і од-

нодумці, і опоненти; і хороші люди, і не дуже. Мимо волі 

згадуєш людей близьких по інтелекту, менталітету, людей з 

рідної землі, де пройшла частина твого дитинства. Я вва-

жаю, що мені пощастило в хаосі різних подій, заходів, ак-

цій, в тому числі і військових, переселенських перетурба-

цій, частих змін місць проживання, 

зустріти впродовж трудового життя в 

системі нафтогазового виробництва 

стількох холмщаків – своїх земляків, 

своїх краян. 

Почну з найвідомішого серед 

нас уродженця села Глибоке Холм-

ського повіту Мельничука Веніамі-

на Купріяновича. Як і усі ми у 1944 

році він був вивезений до Дніпропет-

ровської області . Сім’я там довго не 

затрималась і вже у 1945 році переб-

ралась на Волинь. Далі була школа, 

будівельний факультет Львівської 

Політехніки, праця в будівельних організаціях і одночасно 

навчання на нафтопромисловому факультеті Івано-

Франківського інституту нафти і газу. Цей крок не був ви-

падковим, бо наступною його посадою було керівництво 

науково-дослідним і проектним інститутом нафтової про-
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мисловості: з початку в ролі головного інженера, згодом 

директора цього закладу, що сьогодні носить назву Україн-

ський нафтогазовий інститут. На цій посаді Веніамін Куп-

ріянович захистив кандидатську дисертацію та пропрацю-

вав довгих тридцять років. 

У ці роки і мені долею випало працювати у цьому ін-

ституті, в тому числі впродовж п’ятнадцяти років на посаді 

заступника директора з наукової роботи в галузі нафтової 

геології та буріння свердловин. Працюючи у тісному кон-

такті і постійно спілкуючись з ним, я мав змогу зблизька 

роздивитись і розпізнати цю людину, його характер, звич-

ки, відношення до людей. Він був надзвичайно комуніка-

бельною людиною, любив гостре слівце, дотепний жарт, у 

нього про запас був завжди готовий свіжий анекдот. Це 

притягувало до нього людей, допомагало будувати приязні 

відносини, у тому числі з керівниками управлінь і заступ-

никами міністра нафтової промисловості СРСР. 

Веніамін Купріянович був чудовим господарником. За 

час перебування на посаді директора інституту він побуду-

вав чудовий десятиповерховий корпус проектного відді-

лення, що став архітектурною окрасою на розі Кудрявсько-

го узвозу і вулиці Глибочицької у Києві, два корпуси на 

території Академмістечка з просторими приміщеннями, 

лабораторіями, стендовими залами для наукового відділен-

ня, експериментальну бурову установку у Ново-Біличах та 

господарський комплекс, що включає механічну майстер-

ню, гаражні і складські приміщення. Користуючись добри-

ми відносинами з управлінням капітального будівництва 

Міннафтопрому, Веніамін Купріянович щорічно добивався 

виділення грошей на будівництво житла для працівників 

інституту. Все це сприяло комплектації інституту досвідче-

ними і молодими перспективними кадрами, розширенню і 

поглибленню наукових досліджень. 
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Чимало зусиль він доклав для налагодження ділових 

стосунків з закордонними фірмами, компаніями і наукови-

ми центрами. Це і розробка проектної і технологічної до-

кументації на промислове освоєння нафтових родовищ За-

хідного Сибіру, Казахстану, Болгарії, Куби, Сирії, Іраку, 

Китаю, це і довготермінові відрядження фахівців інституту 

з метою надання науково-технічної допомоги місцевим на-

фтовикам до Алжиру, В’єтнаму, Індії та багатьох інших 

країн. 

Завдяки багаторічній наполегливій і невтомній праці 

Веніаміна Купріяновича та двотисячного колективу праці-

вників інституту цей заклад вирізнявся серед трьох десят-

ків спеціалізованих і регіональних науково-дослідних і 

проектних інститутів своєю творчою потугою, науковим 

потенціалом, здатністю знаходити рішення найскладніших 

проблем розвитку нафтовидобувної галузі. 

Слід відмітити і той факт, що Веніамін Купріянович 

п’ятнадцять років тому назад був свідком і учасником 

створення Київського товариства «Холмщина» імені Ми-

хайла Грушевського. Він брав активну участь в його роботі. 

В перші роки існування товариства він постійно надавав 

свій робочий кабінет для проведення зборів холмщаків. 

Сьогодні ми говоримо про нього у минулому часі, бо серед 

нас його, нажаль, уже нема. 

На добру згадку заслуговує ще один наш краянин уро-

дженець Перемишльської землі Засадний Роман Микола-

йович. Людина трагічної долі, що спіткала його ще в мо-

лоді літа. Підчас «добровільної» евакуації, валка возів, на-

вантажена домашніми пожитками і дітьми односельців, 

прямувала до залізничної станції, де їх чекав потяг для від-

правки до Радянського Союзу, через ліс і була зненацька 

зупинена бойовиками Армії Крайової, сталося відверте 

брутальне пограбування. У людей забрали все, декількох 

чоловіків, що чинили спротив, застрелили. Напівголі, босі, 
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перелякані і принижені селяни плачучи добралися до пус-

тих товарних вагонів, що чекали їх на станції і поїхали у 

безвість. З тої пори Роман Миколайович на все життя затаїв 

в собі неприязнь до поляків, неприйняття нічого польсько-

го. А далі – бідування, допомога добрих людей, праця, нав-

чання у школі, геологорозвідувальний факультет Львівсь-

кої політехніки і початок трудового шляху. 

В інституті Роман Миколайович з’явився у 1966 році і 

з перших днів його заснування очолив відділ підрахунку 

запасів. Це був час бурхливого розвитку нафтогазової про-

мисловості України. Одне за одним відкривались нові наф-

тові родовища. Для введення їх у промислову розробку не-

обхідно було визначити їх запаси. Підрозділ  Романа Ми-

колайовича був до краю завантажений роботою. Ми нама-

гались вирішити проблему кадрового забезпечення за ра-

хунок молодих спеціалістів, однак не всі вони витримували 

напружений ритм цієї роботи і високу вимогливість керів-

ника підрозділу. Підрахунок запасів нафти і газу вимагав 

глибоких знань не тільки у сфері геології, а і геофізики, 

петрофізики, підземної гідравліки, техніки і технології бу-

ріння та експлуатації свердловин. Роман Миколайович цим 

комплексом знань володів доскона-

ло і щедро передавав ці знання сво-

їм співпрацівникам. 

Важке дитинство, життєві не-

згоди, напружена праця підірвали 

життєвий ресурс Романа Миколайо-

вича. Важка недуга змусила його 

передчасно вийти на пенсію за інва-

лідністю, а невдовзі і зовсім піти з 

життя. 

Кравець Володимир Васи-

льович, уродженець села Угорка 

Ярославського повіту у 1945 році 
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був переселений до Тернопільської області у село Лопуш-

ня. Там батьки працювали у колгоспі, а діти навчались у 

школі. Далі у Володимира Васильовича п’ять років навчан-

ня у Львівській Політехніці, недовготривала робота в буро-

вих підприємствах Прикарпаття, аспірантура в Києві. В 

Українському нафтогазовому інституті  Володимир Васи-

льович почав працювати з 1965 року. Згодом він очолив 

лабораторію кріплення свердловин. Основним напрямком 

його наукових досліджень було вирішення проблеми гер-

метичності різьбових з’єднань обсадних колон шляхом їх 

металізації. Його дослідження характеризуються оригіна-

льністю експериментів, стендових випробувань, конструк-

торських рішень. У процесі досліджень він не цурався чор-

нової роботи і міг виконувати обов’язки і лаборанта, і слю-

саря, користуватись високоточними приладами і за потре-

бою застосовувати просту кувалду. 

Проявив себе  Володимир Васильович і як вдумливий 

технолог при виборі і обґрунтуванні конструкцій свердло-

вин, а також при проектуванні похило-скерованих свердло-

вин. Йому довелось протягом трьох років попрацювати в 

Індії консультантом з питань буріння свердловин у склад-

них гірничо-геологічних умовах. 

Після повернення в Україну він 

був запрошений до інституту ДП 

«Науканафтогаз», де пропрацював 

старшим науковим працівником аж 

до виходу на пенсію. 

Сьогодні почесне місце серед 

буровиків України займає ще один 

наш краянин, що народився в селі 

Бистре, у прикордонній зоні, яка у 

1951 році при  так званому вирівню-

ванні кордону між Польщею і Радян-

ським Союзом була віддана полякам. 
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Йдеться про Ярослава Васильовича Кунцяка. При еваку-

ації всіх мешканців села вивезли до Одеської і Миколаївсь-

кої областей, а сім’ю Кунцяків залишили в Бориславі, бо 

батько Ярослава Васильовича мав фах бурильника. У час  

післявоєнної відбудови зруйнованих нафтових промислів 

такі фахівці були на вагу золота. 

У середовищі нафтовиків проходили дитинство і 

юність Ярослава Васильовича і тому не дивно, що далі він 

пішов слідом за батьком. Після школи був Івано-

Франківський інститут нафти і газу, спеціальність – бурін-

ня нафтових та газових свердловин. А далі аспірантура у 

Московському інституті бурової техніки, захист кандидат-

ської дисертації і початок трудової діяльності. 

В Українському нафтогазовому інституті Ярослав Ва-

сильович почав працювати у 1976 році. Він відразу очолив 

лабораторію, сформував колектив, визначив першочергові 

завдання, організував творчу роботу. 

Головним напрямком наукових робіт вченого були 

прогресивні процеси буріння свердловин, удосконалення 

конструкцій породоруйнівних інструментів різальної та 

комбінованої дії, технічні засоби та сучасні технологічні 

прийоми відбору керна. Остання проблема була  дуже ак-

туальною, бо виніс керна в той час складав лише біля 40% 

від пробуреного інтервалу, що не відповідало сучасним 

вимогам вивчення характеристик продуктивних пластів. 

За короткий термін була розроблена конторська доку-

ментація, виготовлені і випробувані дослідні взірці доско-

налих пристроїв для відбору керна у свердловинах різного 

діаметру. Це дозволило підняти вищезазначений показник 

до рівня 95-100%. 

Творчий пошук Ярослава Васильовича завжди був 

спрямований на найбільш ефективне вирішення проблем, 

що виникали в його діяльності. Його обмежували жорсткі 

рамки фінансового і матеріального забезпечення, кадрової 
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політики, системи оплати праці, що тоді існували у науко-

во-дослідних інститутах. Він створив мале підприємство 

під назвою «Науково-дослідне і конструкторське бюро бу-

рового інструменту», укомплектував його молодими ініціа-

тивними фахівцями, налагодив ділові відносини з бурови-

ми і нафтовидобувними підприємствами України, Татар-

стану, Східного Сибіру і організував плідну роботу, що ор-

ганічно пов’язувала наукові дослідження, конструкторські 

розробки і роботи на бурових свердловинах по їх впрова-

дженню. 

До творчого доробку  Ярослава Васильовича слід від-

нести вдосконалення технології буріння похило-скерованих 

і горизонтальних свердловин в інтервалах залягання не-

стійких гірських порід, що суттєво підвищило ефективність 

бурових робіт і знизило їх вартість. Ці роботи також мали 

не аби яке значення при бурінні похилих свердловин з мор-

ських платформ в акваторії Чорного і Азовського морів. 

Заслуговують на увагу роботи Я.В.Кунцяка,  пов’язані з 

відновленням свердловин, що раніше були ліквідовані, чи 

законсервовані, або ті, що були з різних причин не діючи-

ми. Шляхом зарізування бокових стовбурів, або поглиб-

лення їх, вводились в експлуатацію раніше пропущені го-

ризонти, що у підсумку давало додатково сотні тисяч тонн 

нафти та мільйони метрів кубічних газу. 

Творчий доробок Ярослава Васильовича сьогодні на-

лічує біля 160 друкованих праць і 70 винаходів. У 2007 році 

він був удостоєний звання лауреат Державної премії в га-

лузі науки і техніки за комплекс робіт по вдосконаленню 

техніки і технології буріння нафтових і газових свердловин. 

У 2013 році, підсумувавши і узагальнивши свої багаторічні 

напрацювання, він успішно захистив докторську дисерта-

цію.  

Згадане вище мале підприємство Ярослава Васильови-

ча, пройшовши всі труднощі кризових періодів в українсь-
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кій економіці, зберегло свій кадровий потенціал і продов-

жує успішно функціонувати. 

Тут варто ще відмітити, що син Ярослава Васильовича 

Роман також пішов дорогою діда і батька, закінчив Івано-

Франківський інститут нафти і газу, довгий час працював у 

батьковій фірмі, захистив кандидатську дисертацію і сього-

дні очолює ТОВ «Навігатор-Комплект», яке займається 

наданням послуг буровим підприємствам при виконанні 

спеціальних робіт при бурінні свердловин. 

Роман Васильович Вінярський народився в селі Як-

сманичі біля Перемишля. У 1948 році сімя була переселена 

до Львівської області. Закінчив Івано-Франківський інсти-

тут нафти і газу. Працював у бурових організаціях Полтав-

ської області. Далі – аспірантура у Московському інституті 

бурової техніки і захист кандидатської дисертації. В Укра-

їнському нафтогазовому інституті керував лабораторією і 

займався роботами з проектування будівництва свердло-

вин, боротьбою з аваріями і ускладненнями у процесі бу-

ріння, а згодом буровими розчинами для буріння гірських 

порід в складних гірничо-геологічних умовах. Як досвідче-

ний фахівець був відряджений до Індії для надання науко-

во-технічної допомоги індійським спеціалістам у безава-

рійному будівництві свердловин. Повернувшись з Індії, 

Роман Васильович очолив наукові дослідження бурового 

спрямування, а згодом і все наукове відділення інституту. 

Сьогодні він здійснює приватну діяльність у сфері забезпе-

чення бурових підприємств буровими розчинами, почина-

ючи з підготовки рецептур, їх лабораторних досліджень і 

аж до приготування їх у необхідних обсягах безпосередньо 

на буровій. 

Не може не згадати ще про одного уродженця Холм-

щини – Василя Тимофійовича Градюка, який, торуючи 

свій життєвий шлях, закінчив спочатку Львівський газопа-

ливний технікум, потім Львівський політехнічний інститут 
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і з 1960 року почав свою трудову діяльність у Шебелинсь-

кому газопромисловому управлінні на посаді начальника 

виробничого відділу, а згодом начальника управління. Ще 

через два роки він очолив Харківське газопромислове уп-

равління. У 1983 – 1990 роках Василь Тимофійович працю-

вав головою Республіканської профспілки працівників на-

фтової, газової та нафтопереробної промисловості. В 

останній період життя він обіймав посаду начальника нау-

ково-технічного управління ДК «Укргазвидобування». 

Приємно відмітити, що і нащадки холмщаків насліду-

ють добрі трудові традиції своїх ба-

тьків. На підтвердження цих слів 

наведу один приклад скромної не 

показної трудівниці, батьки якої по-

ходять з села Ходованці Томашівсь-

кого повіту. Мова йде про Ларису 

Євгенівну Ждан. 

Народилась вона в Івано-

Франківську, навчалась у Івано-

Франківському інституті нафти і 

газу. Все її трудове життя пройшло у 

геолого-тематичній партії Івано-

Франківського управління бурових 

робіт, де вона пройшла шлях від рядового інженера до ке-

рівника цього підрозділу. Суть її роботи була в обробці ма-

теріалів буріння пошукових і розвідувальних свердловин, 

геофізичних і гідродинамічних досліджень, матеріалів ви-

пробування свердловин і дослідження продуктивних харак-

теристик пласта. Всебічний аналіз цих матеріалів, співстав-

лення з сусідніми свердловинами, формування висновків 

щодо ресурсного потенціалу цих свердловин, лягали в ос-

нову рекомендацій з подальших напрямків та обсягів по-

шуково-розвідувальних робіт. Ця непоказна робота була 

дуже трудоємкою, вимагала різноманітних геологічних по-
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будов: мап розташування свердловин, структурних карт, 

геологічних розрізів, тощо. 

Гожа (Прачук) Ангеліна Леонтіївна восьмирічною 

дівчинкою. разом з батьком та сестрами, була депортована 

в 1945 році із Горишева Польського Замістського повіту в 

м. Ківерці Волинської області.  

Закінчивши середню школу, Львівський політехнічний ін-

ститут та отримавши диплом гірничого інженера геофізика 

працювала: інженером інтерпретатором, технічним керів-

ником сейсмічної партії тресту «Краснодарнефтегеофизи-

ка», згодом геофізиком, старшим геофізиком, начальником 

загону з підготовки параметрів колекторів, провідним гео-

фізиком в об’єднанні  «Полтавнефтегазгеология», ДК «Ук-

ргазвидобування».  

Займалась науково-виробничою діяльніс-

тю. Наукове дослідження закономірності 

зміни фізико-ємнісної характеристики 

нафтогазоносних пластів в просторі було 

базою для оптимального ведення геолого-

розвідувального буріння.  Наукове обґру-

нтування параметрів пластів було осно-

вою для точнішого визначення об’єму 

запасів вуглеводнів, що в свою чергу 

сприяло грамотному веденню експлуатаційного буріння. Є 

автором та співавтором 20 статей, опублікованих в відом-

чих та академічних збірниках, журналах України, Росії, 

Америки саме з вищезгаданих наукових досліджень та мо-

нографії. В останні роки (до 2015) займалась пошуками 

сланцевого газу. Була неодноразово нагороджена почесни-

ми грамотами, медаллю «Ветеран праці». «Відмінник пра-

ці» ДК «Укргазвидобування». 

Кінцевим результатом цих робіт, як правило, було від-

криття нових нафтогазових родовищ у Прикарпатті. 

Гожа А. Л. 
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Згадані вище вихідці із Холмщини і їх нащадки не ви-

черпують повного переліку людей, що народились на хо-

лмській землі і працювали в нафтогазовій галузі України, 

але він яскраво демонструє той величезний потенціал інте-

лекту, закладеного у генетичному фонді холмщаків і їх ва-

гомого внеску у розбудову України. 

 

                                                       Микола Марухняк 

кандидат технічних наук, 

 заслужений працівник промисловості України.                                                                                  
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ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ: 
декларації, звернення, доповіді,  

виступи.  
 

ПРОГРАМА 

«Десять кроків для збереження історичної пам’яті» 

 

1. Встановити тісні зв’язки із зарубіжними та українськими 

об’єднаннями товариств депортованих українців з метою обміну досвідом 

роботи та об’єднання зусиль щодо прийняття Верховною Радою України 

Закону, в якому буде дана політико-правова оцінка виселенню українців з їх 

етнічних земель. 

2. Створити документальний фільм «В жорнах історії» з використан-

ням архівних відеоматеріалів, спогадів та інтерв’ю членів товариства. 

3. Підготувати клопотання до: 

— Міністерства освіти та науки України, Українського Національно-

го Комітету істориків про внесення до шкільних та вузівських підручників 

необхідної інформації про примусове переселення півмільйона етнічних 

українців із території Польщі з метою об’єктивного висвітлення в новітній 

історії України; 

— Міністерства культури та мистецтв України про створення в Му-

зеї народної архітектури та побуту України експозиції «Житло та побут етні-

чних українців депортованих з території Польщі». 

4. Підготувати разом з Київською міською організацією товариства 

«Меморіал» клопотання до Київської міськдержадміністрації щодо встанов-

лення на території міста Києва пам’ятника жертвам злодіянь і терору комуні-

стичного режиму і польських шовіністів на Холмщині, Підляшші, Надсянні 

та Лемківщині. 

5. Організовувати поїздки членів товариства та їх нащадків для від-

відання колишніх місць проживання у Польщі, вшанування пам’яті жертв 

виселення у місцях їх масових поховань на території Республіки Польща та 

участі у храмових святах. 

6. Зібрати від кожного бажаючого члена товариства спогади та необ-

хідні документальні підтвердження і докази своїх прав на залишене в Польщі 

майно та видати спогади депортованих. 

7. Створити веб-сайт товариства, забезпечити щомісячний випуск на 

сайті інформаційного бюлетеня з метою ознайомлення всіх членів товариства 

з ходом виконання даної Програми та досвідом роботи українських та зару-

біжних об’єднань депортованих українців. 

8. Налагодити збір добровільних пожертвувань від всіх членів това-

риства та залучення спонсорської допомоги з метою фінансування діяльності 
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товариства, зокрема активно використовувати виробничі та фінансові мож-

ливості нащадків — членів товариства. 

9. З метою забезпечення спадковості створити при товаристві моло-

діжну секцію із залученням до її роботи нащадків членів товариства. 

10. Започаткувати бібліотеку товариства та поповнювати її новими 

виданнями про депортацію українців, регулярно проводити огляд літератури 

на Правлінні та зборах товариства. 

березень, 

2005 рік 

 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

до Президента України 

В. А. Ющенка 

25 червня 2005 року       

  м. Київ 

 

Високоповажний Пане Президенте України! 

 

Шість десятиліть тому, у вересні 1945 року, закінчилась Друга світо-

ва війна, найкривавіша за всю історію людства. Ніколи ще життя людини, її 

права, духовні цінності не піддавались такій тотальній нарузі, а травми, запо-

діяні цією війною багатьом поколінням людей, не були такими глибокими. 

Одним із трагічних наслідків цієї жахливої війни залишається наси-

льницьке переселення в 1944—1951 роках понад 500 тисяч українців з пред-

ковічних етнічних територій сучасної південно-східної Польщі — Холмщи-

ни, Підляшшя, Надсяння та Лемківщини в Україну, здійснене на підставі 

злочинної Угоди, яку підписали Уряд Української Радянської Соціалістичної 

Республіки і, так званий, Польський комітет національного визволення 9 

вересня 1944 року.  

Незважаючи на те, що цією Угодою передбачався принцип доброві-

льності, насправді процес переселення українців за численними свідченнями 

переселенців та науковими дослідженнями українських учених, не тільки був 

позбавлений ознак декларованої добровільності, а й супроводжувався розго-

рнутим масовим терором проти українського населення з боку польських 

збройних формувань, спаленням українських сіл, тотальним винищенням 

їхніх мешканців. Це була брутальна депортація за етнічною ознакою, виїзд чи 

невиїзд з рідного краю був питанням життя або смерті всієї родини. Внаслі-

док нечуваного за жорстокістю терору було спалено понад 300 українських 

сіл, замордовано десятки тисяч безневинних українців. 

У цей страшний час неоціненну підтримку українському населенню 

надавала Українська Повстанська Армія, яка була єдиною силою, що висту-
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пала на захист українців, організовувала самооборону населення та чинила 

збройний опір переселенським акціям.  

Після так званого «добровільного» переселення, за межами батьків-

ського краю опинились понад 120 тисяч українських сімей. Це був час не-

людських випробувань, принижень та  знущань, розлучення цілих громад і 

родин, втрати нажитого роками майна, брутального ставлення до переселен-

ців зі сторони радянської влади, арештів, страт та вислань за найменше наці-

ональне самовиявлення. Таким чином, прокомуністична польська влада при 

активному сприянні радянської, пішовши на прямий акт геноциду, практично 

ліквідувала українське населення в країні, зруйнувала духовну і матеріальну 

культуру найзахіднішої гілки українства. 

Депортація сотень тисяч українців довгі роки була фактично заборо-

неною темою. І тільки в останній час, після розпаду Радянського Союзу, 

стали відомі реальні масштаби великої трагедії українських переселенців. 

За роки незалежності України громадські організації, які об’єднують 

колишніх переселенців та їхніх нащадків, що компактно проживають у Во-

линській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській облас-

тях та місті Києві, неодноразово звертались до законодавчої та виконавчої 

влади України з вимогою розв’язати найболючіші проблеми, породжені де-

портацією. 

Однак численні звернення, ухвали зборів та листи старою владою 

просто ігнорувались, а План заходів тодішнього Кабінету Міністрів, прийня-

тий на вимогу громадськості у зв’язку з 60-ю річницею початку виселення 

українців з території Польщі, окрім формально проведеного вечора пам’яті та 

офіційних засідань в ряді областей, практично залишився невиконаним. 

Громадські організації, вчені та цілий ряд політичних партій і народ-

них депутатів вважають, що для розв’язання проблем, породжених примусо-

вим переселенням автохонних українців з території Польщі, необхідна полі-

тична воля нового керівництва Держави Україна у вирішенні, в першу чергу, 

наступних питань, а саме: 

1. З огляду на статтю 6 Закону України «Про правонаступництво Ук-

раїни» (№ 1543 від 12.09.1991 року), де зазначено, що Україна підтверджує 

свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними Українською 

РСР до проголошення незалежності України, необхідно прийняти Верховною 

Радою України закон, яким дати політико-правову оцінку етноцидній акції 

примусового переселення, передбачити надання переселеним статусу депор-

тованих, а також прийняти інші нормативно-правові акти, які регулювали б 

питання реалізації положень Угоди від 9 вересня 1944 року, зокрема відшко-

дування кожній родині господарського майна, яке залишилось в Польщі згід-

но даних евакуаційних листів.    

2. Переглянути План заходів, прийнятий у зв’язку з 60-ю річницею 

початку виселення українців з території Польщі, та склад Організаційного 

Комітету попереднього Кабінету Міністрів, внести в нього необхідні зміни, 

забезпечити фінансування та контроль за його виконанням. 
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3. Звільнити депортованих та їхніх спадкоємців від сплати державно-

го мита, інших платежів за видачу закордонних паспортів. 

4. Передбачити при підготовці нових підручників для середньої та 

вищої школи об’єктивне висвітлення цієї ганебної акції в новітній історії 

України. 

5. Створити в Музеї народної архітектури та побуту України експо-

зицію «Житло та побут українців, депортованих з етнічних територій сучас-

ної південно-східної Польщі». 

6. Встановити в столиці України пам’ятник українцям — жертвам 

політичних репресій на  Холмщині, Підляшші, Надсянні та Лемківщині в XX 

столітті. 

7. Розглянути на Консультаційному Комітеті Президентів України та 

Республіки Польщі, Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення 

пам’яті жертв війни та політичних репресій питання щодо всебічного спри-

яння обома державами процесам примирення українців та поляків, розвитку 

стосунків у дусі порозуміння, прощення, взаємодопомоги, а також інші пи-

тання, які потребують узгодження на міждержавному рівні, зокрема: 

- державної охорони та збереження національних святинь 

(храмів, кладовищ, поховань, давніх топонімів, інших пам’яток) українського 

народу на території Польщі, польського народу на території України; 

- створення рівних умов для встановлення пам’ятних хрестів, 

меморіальних знаків, стел, пам’ятників на місці знищення українських сіл у 

Польщі і польських сіл на території України з написами, які не ображали б 

національної гідності жодного народу; 

- проведення в населених пунктах, які були зруйновані під час 

війни, спільних акцій скорботи і порозуміння (облаштування кладовищ, 

братських могил і увічнення пам’яті українців і поляків, які трагічно загину-

ли в 1943-1947 роках, встановлення пам’ятних хрестів, спільні Богослужін-

ня); 

- спрощення процедури перетину українсько-польського кор-

дону виселеним українцям та їхнім нащадкам для відвідання колишніх місць 

проживання у Польщі, кладовищ та могил своїх предків. 

Високоповажний Пане Президенте України! 

Сподіваємось, що у Вашій особі, при новому Уряді України, вирі-

шення цих проблем знайде вагому підтримку, оскільки відходить у вічність 

останнє покоління депортованих, яке належить до учасників війни, що твердо 

вірили у Вашу Перемогу на виборах Президента України, підтримали Вас 

своїм голосом, участю в подіях Помаранчевої революції. 

Просимо Вас дати відповідні доручення Уряду щодо підготовки і, в 

порядку законодавчої ініціативи, внесення у Верховну Раду необхідного 

законопроекту з цього питання  та належного розв’язання найближчим часом 

комплексу державних і україно-польських міждержавних політико-правових, 

організаційних, фінансових та інших проблемних питань, породжених депор-

тацією, з урахуванням наших пропозицій. 
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Звернення прийнято на загальних зборах Громадської організації 

«Холмщина та Підляшшя» міста Києва, які відбулися 13 травня 2005 року. 

 

З великою повагою Степан Романюк, 

Голова товариства, 

 учасник війни  

 

ВИСТУП 

Голови товариства Романюка С. В. з доповіддю «Трагедія етнічних укра-

їнців Польщі» на круглому столі, присвяченому політичним репресіям і 

депортаціям, який відбувся у рамках IV Всесвітнього форуму українців 

 

Шановні делегати і гості IV Всесвітнього форуму українців! 

Шість десятиліть тому закінчилась Друга світова війна. Одним із 

трагічних наслідків цієї жахливої війни залишається насильницьке пересе-

лення в 1944—1946 рр. понад 500 тисяч етнічних українців  з предковічних 

українських територій сучасної південно-східної Польщі — Холмщини, Під-

ляшшя, Надсяння, Лемківщини в Радянський Союз, здійснене на підставі 

злочинної Угоди, яку підписали Уряд Української Радянської Соціалістичної 

Республіки і «так званий» Польський комітет національного визволення 9 

вересня 1944 року. 

Переселення супроводжувалось розгорнутим жорстоким масовим 

терором та політичними репресіями проти українського населення. В резуль-

таті цієї етноцидної акції було спалено понад 300 українських сіл, замордова-

но десятки тисяч безвинних українців, за межами батьківського краю опини-

лось понад 120 тисяч українських сімей. Це був час нелюдських випробувань, 

розлучення цілих громад і родин, втрати нажитого роками майна, принизли-

вого ставлення до переселенців зі сторони радянської влади, арештів, страт 

або вислань за найменше національне самовиявлення. 

Депортація сотень тисяч етнічних українців довгі роки була фактич-

но забороненою темою. І тільки в останній час, після розпаду Радянського 

Союзу, стали відомі реальні масштаби великої трагедії українських переселе-

нців. 

За роки незалежності України громадські організації, які об’єднують 

колишніх переселенців та їхніх нащадків, що компактно проживають в місті 

Києві, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопіль-

ській областях неодноразово звертались до Президентів України, Верховної 

Ради, Кабінету Міністрів з вимогою розв’язати найболючіші проблеми, поро-

джені депортацією, дати політико-правову оцінку етноцидній акції примусо-

вого переселення, передбачити надання переселенцям статусу депортованих, 

прийняти нормативно-правові акти, які б регулювали питання реалізації По-

ложень Угоди від 9 вересня 1944 року, зокрема відшкодування кожній родині 

вартості землі та господарського майна, яке залишилось у Польщі згідно 

даних евакуаційних листів. 
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Громадські організації, вчені та цілий ряд політичних партій і народ-

них депутатів вважають, що для розв’язання проблем породжених примусо-

вим переселенням автохтонних українців з території Польщі  необхідна полі-

тична воля Президента України, нової Верховної Ради та нового Кабінету 

Міністрів. 

Я дозволю собі коротко нагадати Вам історію бюрократичного вирі-

шення державою Україна проблем, пов’язаних з примусовим виселенням 

українців з території Польщі після Другої світової війни. 

У 1999—2000 рр. при Держкомнацміграції працювала Міжвідомча 

робоча група з цих питань. Група напрацювала багато матеріалів, але з неві-

домих причин припинила своє існування. 

У червні 2001 р. її робота була відновлена, було затверджено її новий 

склад з метою вироблення конкретних пропозицій щодо механізму вирішен-

ня проблем, пов’язаних з примусовим переселенням.  

У липні 2001 р. відбулося перше засідання нової робочої групи, на 

якому було обговорено підготовлений Держкомнацміграції законопроект 

«Про визнання депортованими осіб, примусово переселених у 1944—1946 рр. 

з території Польщі в Україну». 

Цим законопроектом давалася політико-правова оцінка примусовому 

переселенню, для переселених осіб встановлювався статус депортованих, 

визначався термін «депортація», встановлювалося, що моральні та матеріа-

льні збитки, завдані особам внаслідок депортації, підлягають відшкодуванню. 

На жаль, до цього часу зазначений законопроект вкривається пилом 

в архівах Держкомнацміграції, а виконання плану роботи даної групи на 

2001—2002 рр. так ніхто і не аналізував. 

Ці питання розглядалися також на засіданні робочої комісії при Ка-

бінеті Міністрів, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, де вносилися конкретні 

пропозиції та пропонувалися механізми вирішення проблем, породжених 

депортацією. 

На сьогоднішній день у Верховній Раді чекають на розгляд два офі-

ційно зареєстровані законопроекти, які підготовлені народними депутатами 

України: 

- про визначення статусу українців, примусово переселених у 

1944—1946 рр. з території Польщі в Україну, автори Ю. Тимошенко, О. Тур-

чинов, О. Білоус, В. Таран, реєстраційний № 2395 від 12.11.2002 р.; 

- про визнання депортованим і відновлення прав українського 

населення, примусово переселеного у 1944—1951 рр., автор М. Косів, реєст-

раційний № 6013 від 28.07.2004 р. 

У зв’язку з 60-ю річницею примусового виселення етнічних україн-

ців з території Польщі двома Президентами України Л. Кучмою у липні 2004 

р. та В. Ющенком у вересні 2005 р. видано 2 Укази, Кабінетом Міністрів на 

підставі цих Указів затверджені Плани заходів та Оргкомітети з підготовки та 
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здійснення цих заходів, які очолювали у різний час Прем’єр-міністри Віктор 

Янукович та Юрій Єхануров. 

На жаль, ці Оргкомітети протягом 2004—2006 рр. так ні разу і не зі-

бралися, а запропоновані заходи міністерствами і відомствами країни не 

виконувалися. 

Обласні ради, громадські організації, особи, які були примусово пе-

реселені, за останні 10 років направили на адресу Верховної Ради, Президен-

та України, Кабінету Міністрів, Міністерств юстиції, закордонних справ 

тисячі звернень і скарг щодо вирішення проблем українців, депортованих з 

Польщі після Другої світової війни. 

На більшість із цих звернень і скарг державні органи влади не відпо-

віли взагалі, а навіть, якщо і відповіли, то відповідь була суто формальною. 

Ще в липні 1997 р. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про за-

хист прав і основоположних свобод 1950 року, в якій застережено, що жодна 

людина не може бути вислана шляхом здійснення індивідуальних або колек-

тивних заходів з території держави, громадянином якої вона є (Протокол № 

4, ст. 3. Заборони висилання громадян). 

Незважаючи на це, до цього часу Верховна Рада не засудила насиль-

ницькі методи переселення, не зробила нічого для відновлення прав 700 ти-

сяч етнічних українців, компенсації депортованим матеріальної і моральної 

шкоди. 

Міністерство закордонних справ, згідно Указу Президента № 

1660/2005, як центральний орган виконавчої влади є головним (провідним) 

щодо здійснення загального нагляду за виконанням міжнародних договорів 

України, зокрема й іншими сторонами, додержання прав, що виникають із 

таких договорів для України. Воно повинно інформувати Президента Украї-

ни або Кабінет Міністрів про невиконання, неналежне виконання міністерст-

вами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади зо-

бов’язань за міжнародними договорами України та вносити, у разі порушен-

ня зобов’язань, пропозиції щодо вжиття необхідних заходів відповідно до 

норм міжнародного права. 

На жаль, МЗС, незважаючи на те, що за ст. 6 Закону “Про правона-

ступництво”, Україна підтверджує свої зобов’язання за міжнародними дого-

ворами, укладеними Українською РСР до проголошення незалежності Украї-

ни, ні разу не розглянуло виконання Україною Угоди, укладеної між Урядом 

Української Радянської Соціалістичної Республіки та Польським Комітетом 

Національного Визволення про евакуацію українського населення з території 

Польщі і польських громадян з території УРСР, і не дало оцінку цій угоді 

відповідно до норм міжнародного права. 

Мін’юст також, згідно Положення, повинен забезпечувати виконання 

зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з правових пи-

тань. 

Оскільки відходить у вічність останнє покоління депортованих, звер-

таємося до IV Всесвітнього форуму українців звернутись до Верховної Ради 
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України щодо підготовки та проведення Парламентських слухань з даного 

питання та прийняття закону, яким дати політико-правову оцінку етноцидній 

акції примусового переселення, передбачити надання переселеним статусу 

депортованих, а також прийняти інші нормативно-правові акти, які в регулю-

вали питання реалізації положень Угоди від 09 вересня 1944 року, зокрема 

відшкодування кожній родині господарського майна, яке залишилось в 

Польщі згідно даних евакуаційних листів. 

Дякую за увагу. 

серпень, 2005 рік. 

м. Київ 

 

 

ПРОМОВА 

Голови товариства Романюка С. В. на урочистому богослужінні в Храмі 

святого Миколая Чудотворця (церква Миколи Притиска на Подолі) на 

честь Різдва Пресвятої Богородиці та шанованої Ікони Холмської — 

заступниці холмщаків 

  

Всечесні отці! 

Дорогі краяни та прихожани церкви Миколи Притиски! 

З метою надання можливості вихідцям із Холмщини, які проживають 

у місті Києві та Київській області брати участь у богослужіннях на честь 

шанованої ікони Холмської, на пожертвування членів нашого товариства 

виготовлена та принесена в дар Церкві Миколи Притиска Ікона Холмської 

Богородиці. 

Холмська Чудотворна Ікона Божої Матері є однією з найдавніших 

Ікон України, найшанованішою у християнському світі, пам’яткою візантій-

ського мистецтва XI—XII ст. Після довгих років невідомості та поневірянь, у 

1945 році під час примусового переселення етнічних українців з Холмщини, 

Ікона була перевезена в Україну Митрофорним протоієреєм Гавриїлом Коро-

бчуком і довгий час таємно зберігалася в його родині. 

15 вересня 2000 року відбулося оприлюднення ікони та офіційна її 

передача Надією Горлицькою, донькою о. Гавриїла, до Волинського краєзна-

вчого музею за умови створення безпеки зберігання, проведення її реставра-

ції та довічного перебування у межах міста Луцька. В даний час ікона знахо-

диться на зберіганні і реставрації в Музеї волинської Ікони. 

Повернення з небуття Чудотворного Образу, що вважався назавжди 

втраченим, сприймається холмщанами як вияв найвищої Божої та історичної 

справедливості. 

Ікону Холмської Матері Божої принесену в дар Церкві Миколи При-

тиски, виконав Михайло Гайовий, майстер іконописного живопису, член 

Спілки художників України. Майстерня живопису та храмової культури На-

ціональної академії образотворчого мистецтва та архітектури, керівник Сто-
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роженко Микола Андрійович, академік, Народний художник України, лауре-

ат державної премії України імені Т. Г. Шевченко. 

 вересень, 2007 рік. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 01 

зборів керівників українських громадських організацій, які об’єднують 

примусово виселених етнічних українців з території Польщі у 1944—

1946, 1948 та 1951 роках 

22 березня 2008 р.      

  м. Львів 

 

Порядок денний 

1. Про вступ українських громадських організацій, які об’єднують 

примусово виселених етнічних українців з території Польщі у 1944—1946, 

1948 та 1951 роках, до Європейського Об’єднання виселених і вигнаних лю-

дей (неурядова організація, скорочено EUEEP, або Об’єднання). 

I. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію Степана Романюка — голови Київського товариства 

«Холмщина» щодо: 

- цілей і завдань Трієстської декларації, прийнятої 31 березня 2007 

року на I-му Конгресі депортованих європейців, принципів і напрямків дія-

льності EUEEP, визначених у Статуті Об’єднання, ухваленого 1 грудня 2007 

року на Генеральній Асамблеї депортованих європейців;  

- підсумків офіційних переговорів, які відбулися 7-9 березня 2008 

року у штаб-квартирі EUEEP (м.Трієст, Італія) між Massimiliano Lacoto — 

Генеральним секретарем Об’єднання та Степаном Романюком — головою 

Київського товариства «Холмщина» про завдання і цілі Трієстської деклара-

ції, принципи і напрямки діяльності EUEEP, умови та процедуру прийняття 

до Об’єднання нових членів.  

Досягнуто домовленості, що в разі вчасного надання необхідних до-

кументів, процедуру приєднання українських громадських організацій, які 

об’єднують депортованих українців до EUEEP, можливо розпочати 18 квітня 

2008 року на засіданні Генеральної Ради, яка відбудеться у Відні, а самий 

вступ розглянути в червні на Генеральній асамблеї, на якій планується обго-

ворити питання співробітництва EUEEP з Конгресом неурядових організацій 

Ради Європи та можливість створення в Європарламенті Комісії з питань 

депортованих європейців.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Степана Романюка — голови Київського товариства 

«Холмщина» — взяти до відома. 

2. Українські громадські організації, які об’єднують депортованих 

українців, що підписали цей Протокол, визнають цілі і завдання Трієстської 
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Декларації, принципи і напрямки діяльності EUEEP, визначені у Статуті 

Об’єднання як такі, що:  

- захищають, оберігають, гарантують та поновлюють права 

примусово виселених зі своїх рідних земель і які потерпають від незаконної 

експропріації їхнього рухомого і нерухомого майна;  

- сприяють ухваленню національних законів з метою увічнен-

ня пам’яті про події, які призвели до виселення, та забезпечення справедли-

вого відшкодування жертвам вигнання або їхнім нащадкам, відновлення у 

повному обсязі їхніх прав;  

- сприяють налагодженню співробітництва між неурядовими 

організаціями європейських країн у розповсюдженні історичної правди про 

депортації в Європейському Союзі, Раді Європи та ООН з метою визнання 

цими міжнародними інституціями незаконним примусове виселення, забез-

печуючи право на повернення або компенсацію за втрачене майно.   

3. З метою координації зусиль українських громадських організацій, 

які об’єднують депортованих українців для вступу до EUEEP та представ-

лення їхніх інтересів при розгляді питань на Генеральній Асамблеї або засі-

даннях Генеральної Ради, мінімізації витрат на сплату членських внесків та 

на відрядження: 

а) делегувати Київському товариству «Холмщина» повноваження  

представляти в EUEEP інтереси громадських організацій депортованих укра-

їнців, що підписали цей Протокол, сплачувати щорічні членські внески як 

офіційного учасника Об’єднання; 

б) для виконання представницьких функцій, сплати річних членських 

внесків та відшкодування основних витрат на відрядження (проїзд, готель, 

оплата послуг перекладача) для участі в Генеральній Асамблеї та  засіданнях 

Генеральної Ради, кожній громадській організації в січні кожного року пере-

раховувати Київському товариству «Холмщина» поштовим переказом 

1000,00 грн. Перший переказ коштів на 2008 рік необхідно здійснити протя-

гом місяця після завершення процедури прийняття Київського товариства 

«Холмщина» до EUEEP.    

4. Сума поштового переказу визначена на підставі того, що даний 

протокол підпишуть або приєднаються до нього всі 11 громадських організа-

цій, а членський внесок для українського учасника Об’єднання буде мініма-

льним і становитиме не більше, ніж 500 Євро на рік.  

5. Взяти до відома, що вчасний переказ вказаної суми є обов’язком 

кожної громадської організації, без зайвих нагадувань з боку повноважного 

представника, який діє в інтересах всіх депортованих українців.      

6. Заслуховувати щорічно на зборах керівників громадських органі-

зацій, які підписали цей Протокол, звіт голови Київського товариства «Хол-

мщина»  про виконання представницьких повноважень в EUEEP та фінансо-

вий звіт про витрати спільних коштів з наданням відповідних документів. 

7. До цього Протоколу можуть приєднатися й інші українські гро-

мадські організації, які визнають цілі та завдання Трієстської декларації, 
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Статут EUEEP, готові в рівних долях нести витрати на сплату членських 

внесків та відрядження повноважного представника для участі у Генеральній 

Асамблеї та засіданнях Генеральної Ради. 

 

 

 

Підписи керівників українських громадських організацій, 

які мають повноваження в повному обсязі: 

   

Волинське товариство «Холмщина». Україна, м. Луцьк 

Микола Онуфрійчук, голова 

 

Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Україна, м.Тернопіль 

Олександр Венгринович, голова 

 

Івано-Франківське товариство «Бойківщина». Україна, м. Івано-Франківськ 

Дар’я Петричко, голова 

 

Івано-Франківське товариство «Надсяння». Україна, м. Івано-Франківськ 

Георгій Керниця, голова 

 

Київське товариство «Холмщина». Україна, м.Київ 

Степан Романюк, голова 

 

Львівське товариство «Любачівщина». Україна, м. Львів 

Михайло Герасимович, голова 

 

Львівське товариство «Надсяння». Україна, м. Львів 

Володимир Середа, голова 

 

Львівське товариство «Холмщина». Україна, м. Львів 

Наталія Пікулик, голова 

 

Тернопільське товариство «Надсяння». Україна, м.Тернопіль 

Йосип Свинко, голова 

 

 

 

 



334 

 

ТРІЄСТСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ 

 

Ми, народи та народності Європи, що були вигнані, вислані, пересе-

лені насильно, та ті, що були переміщені в межах національної території — 

internally displaced, звертаємося до Держав та інших установ і, зокрема, до 

тих, що несуть відповідальність за вищенаведені дії, з метою: 

 

1. Визнати, що вигнання, заслання, насильне та масове переселення 

народу, у тому числі в межах національної території, а також дії, які приму-

шують людей ставати біженцями, є незаконними, забезпечуючи право на 

повернення; 

2. Затвердити принципи та створити умови, на підставі Міжнародно-

го права та Прав Людини, які захищають, оберігають, гарантують та понов-

люють максимальний захист інтересів і прав вигнанців, засланців, насильно 

переселених, переміщених в межах національної території та біженців. 

3. Ухвалити національне законодавство та ратифікувати міжнародні 

угоди з метою забезпечення справедливої сатисфакції, відшкодування та 

restitutio in integrum (поновлення в правах) жертвам або їх родичам та нащад-

кам, які постраждали у будь-якій формі через вигнання, заслання, насильне 

переселення, переміщення в межах національної території та які стали біжен-

цями. 

4. Забезпечити розповсюдження історичної правди щодо вигнання, 

заслання, насильного переселення, переміщення в межах національної тери-

торії, біженців та регіонів, де це сталося, на всіх рівнях суспільства та, зокре-

ма, серед молоді держав — членів Європейського Союзу. 

5. Ініціювати взаємодію між вигнанцями, засланцями, насильно пе-

реселеними, переміщеними в межах національної території, біженцями та 

між асоціаціями жертв вигнання, заслання, насильного переселення, перемі-

щення в межах національної території та біженців. 

6. Вжити усіх необхідних заходів, щоб покласти край порушенням, 

до яких приводять вищезазначені дії, та здійснювати переслідування осіб, де 

б не було це можливим, що скоїли такі злочини та незаконні дії, а також осіб, 

які не вжили будь-яких практичних дій, щоб зупинити скоєння таких актів. 

7. Встановити офіційний День пам’яті за узгодженням з Європейсь-

ким Союзом на спомин мільйонів людей, які були вигнані, заслані, насильно 

переселені, в тому числі тих, що були переміщені в межах національної тери-

торії, та які стали біженцями протягом останніх 100 років, щоб нагадувати 

майбутнім поколінням про страхіття війни та воєнних конфліктів. 

Ми, народи та народності Європи, що прийняли цю Декларацію 31 

березня 2007 р. в м. Трієсті (Італія), закликаємо усіх інших людей та групи, 

права яких були порушені подібним чином, приєднатися до наших зусиль для 

реалізації цілі та спільних задач Декларації. 

Етнічні українці, які були примусово виселені з території Польщі у 

1944—1946, 1948 та 1951 роках, приєднуються до зусиль, спрямованих на 
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реалізацію цілей та спільних завдань Трієстської декларації. Через своїх 

представників, які зібрались у місті Львові 22 березня 2008 року засвідчуємо 

підтримку вищезазначених вимог Декларації.  

 

Волинське товариство «Холмщина». Україна, м. Луцьк 

Микола Онуфрійчук, голова 

 

Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Україна, м. Тернопіль 

Олександр Венгринович, голова 

 

Івано-Франківське товариство «Бойківщина». Україна, м. Івано-Франківськ 

Дарья Петричко, голова 

 

Івано-Франківське товариство «Надсяння». Україна, м. Івано-Франківськ 

Георгій Керниця, голова 

 

Київське товариство «Холмщина». Україна, м.Київ 

Степан Романюк, голова 

 

Львівське товариство «Любачівщина». Україна, м. Львів 

     Михайло Герасимович, голова 

 

Львівське товариство «Надсяння». Україна, м. Львів 

Володимир Середа, голова 

 

Львівське товариство «Холмщина». Україна, м. Львів 

Наталія Пікулик, голова 

 

Тернопільське товариство «Надсяння». Україна, м. Тернопіль 

Йосип Свинко, голова 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

до Секретаріату Європейського Союзу 

вигнаних і виселених народів 
 

Київське ветеранське правозахисне товариство депортованих україн-

ців «Холмщина» імені Михайла Грушевського звертається до Секретаріату з 

проханням прийняти наше товариство в члени Європейського Союзу вигна-

них і виселених народів та направити для ознайомлення Статут Союзу, Де-

кларацію та Звернення до європейців, які були прийняті у Трієсті на 1-му 

Конгресі депортованих європейців. 

Одним із трагічних наслідків Другої світової війни залишається на-

сильницьке вигнання в 1944—1946 роках із Польщі до Радянської України 
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428 000 українців з їх предковічних етнічних територій Холмщини, Підляш-

шя, Надсяння та Лемківщини, надалі «Закерзоння». 

Дане примусове переселення було здійснене на підставі незаконної 

Угоди, підписаної 9 вересня 1944 року між Урядом Української Радянської 

Соціалістичної Республіки і маріонеточним Польським Комітетом Націона-

льного Визволення, які на той час не були суб’єктами міжнародного права. 

Незважаючи на те, що цією Угодою передбачався принцип доброві-

льності, насправді переселення українців за численними опублікованими 

свідченнями переселенців та науковими дослідженнями українських і поль-

ських вчених супроводжувалося розгорнутим масовим терором проти мирно-

го українського населення з боку польських збройних формувань, спаленням 

українських сіл, тотальним винищенням їх мешканців. Це був брутальний 

геноцид за етнічною ознакою. Виїзд чи не виїзд з рідного краю був питанням 

життя або смерті всієї родини. 

Під час нечуваного за жорстокістю терору польськими бандами за 

допомогою військових формувань було оточено та спалено понад 300 україн-

ських сіл, замордовано десятки тисяч безвинних українців. Тільки в одному із 

11 повітів, де компактно проживали українці — Грубешівському у 1943—

1944 роках озброєними бандформуваннями, що виступали під польськими 

прапорами, було спалено 55 сіл та вбито біля п’яти тисяч безвинних людей. 

За архівними даними, а також свідченнями жителів було вбито в таких селах, 

як: Сагринь — 800 осіб, Бересть — 300 осіб, Ласків — 266 осіб, Шиховичі — 

200 осіб, Крилів — 130 осіб, Модринь — 120 осіб, Новосілки — 120 осіб. 

Точну цифру загиблих у спалених селах встановити практично не-

можливо через те, що були українські села, де поляки вбивали усіх мешкан-

ців, щоб не залишити живих свідків своїх злочинів. 

Очевидець тих подій Віталій Процюк, який зараз проживає у місті 

Львові, збираючи матеріали до своєї «Книги пам’яті», яку він упорядкував та 

видав у 2004 році свідчить, що бандитами Польської Армії Крайової було 

вбито понад 50 осіб тільки його рідні, серед яких його три неповнолітні рідні 

сестри: Василина — 5 років, Надія — 7 років, Люба — 10 років. 

Внаслідок такої геноцидно-шовіністичної політики польської держа-

ви до своїх громадян, за межами батьківського краю опинились 122 662 укра-

їнських сімей. Для більшості із них це був час нелюдських випробувань, 

принижень, розлучень, втрати почуття рідного дому, нажитого цілими поко-

ліннями майна, брутального ставлення до них на новому місці представника-

ми радянської влади, рабської праці та знущань в колгоспах без права на 

будь-яку винагороду. 

Українці були вигнані із Закерзоння, територія якого складає 19,5 

тис. кв. км. Вони залишили в Польщі 102 тис. господарств, 89 тис. житлових 

та 160 тис. господарських будівель, 461 тис. га сільськогосподарських угідь, 

165 тис. га озимих і ярових посівів, 14 тис. тонн зерна. 

Таким чином, прокомуністична польська влада при активному спри-

янні радянської, пішовши на прямий акт геноциду практично ліквідувала 
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українське населення на Закерзонні, зруйнувала духовну і матеріальну куль-

туру найзахіднішої гілки українства. 

Депортація сотень тисяч українців довгі роки в Радянському Союзі і 

комуністичній Польщі була забороненою темою. І тільки в останній час, 

після розпаду СРСР, стали відомі реальні масштаби великої трагедії україн-

ських переселенців. 

За роки незалежної України громадські організації, які об’єднують 

колишніх вигнанців та їх нащадків неодноразово звертались до законодавчої 

та виконавчої влади України з вимогою розв’язати найболючіші проблеми, 

породжені депортацією. 

Однак, до цього часу ні Сейм Польщі, ні Верховна Рада України не 

дали політико-правової оцінки геноцидній акції примусового переселення 

українців — громадян Польщі, їм не надано статусу депортованих, не прийн-

ято жодного нормативно-правового акту, який би регулював питання реалі-

зації положень угоди від 9 вересня 1944 р., зокрема в частині, де говорилось 

про компенсацію колишньому депортованому або його нащадку в Україні 

залишених в Польщі землі та господарського майна. 

Сьогодні відходить у вічність останнє покоління депортованих укра-

їнців. Ті, хто ще може за станом здоров’я або їх нащадки, по можливості, 

відвідують у Польщі свої рідні села та цвинтарі, на яких покояться їхні пред-

ки. Щоразу після таких відвідин старі люди довго не можуть прийти в себе 

від того, що все, що пов’язано з їх духовною і матеріальною культурою, зна-

ходиться в край занедбаному стані. Польська держава не сприяє збереженню 

українських храмів, кладовищ, поховань. На сьогоднішній день польською 

владою не становлено жодного меморіального знаку, стели або пам’ятника на 

місці знищених українських сіл та їх мешканців. 

Будемо раді тісній співпраці з Європейським Союзом вигнаних і ви-

селених народів в визнанні несправедливості позбавлення півмільйона украї-

нців їх власності із-за зміни кордонів та компенсації їм вартості залишених 

земель та господарського майна. 

Доручаємо Секретаріату від імені нашого товариства звертатись до 

міжнародних та європейських інституцій з усіх питань, які стосуються захис-

ту прав депортованих українців та розв’язання, в найближчий час, через Єв-

ропейський Союз, Організацію Об’єднаних Націй проблем, породжених де-

портацією. 

З нетерпінням чекаємо на Вашу відповідь на наше Звернення. 

Люб’язно запрошуємо делегацію Європейського Союзу вигнаних і 

виселених народів відвідати Київ з метою налагодження співпраці, ознайом-

лення з архівними матеріалами та свідченнями депортованих. 

 

Із щирою повагою Степан Романюк, 

Голова товариства 

серпень, 2007 рік. 
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ЛИСТ 

Міністру закордонних справ України 

Пану Яценюку А. П. 

 

02 серпня 2007 р.      

   м. Київ 

 

Щодо продовження спрощеного порядку 

перетину українсько-польського кордону 

для українців, яких було примусово 

виселено з території Польщі 

 

Вельмишановний Арсенію Петровичу! 

 

Координаційна Рада товариств «Холмщина» в Україні, які 

об’єднують та захищають інтереси і законні права примусово виселених 

етнічних українців з території Польщі та їх нащадків щиро вітає підписання 

Вами 19 червня 2007 року у Люксембурзі Угоди між Україною та ЄС про 

спрощення оформлення віз між Україною та ЄС, Угоди про реадмісію осіб, і 

досягнуту домовленість щодо укладання двосторонніх угод з Польщею, Сло-

ваччиною, Угорщиною та Румунією з метою імплементації режиму місцевого 

прикордонного руху. 

Відповідно до положень Договору між Україною та Республікою 

Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18 трав-

ня 1992 р., Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про умови поїздок громадян від 30 липня 2003 р. і ноти МЗС Респуб-

ліки Польща від 15 листопада 2004 р. № DKP-III-22-175-04 про запроваджен-

ня видачі віз громадянам України з терміном до 5 років відповідно до статті 

10 даної угоди, Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про 

збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 

21 березня 1994 р. і Протоколу реалізації цієї угоди упродовж 2005—2007 

років від 6 червня 2005 року, Указу Президента України № 1330/05 «Про 

заходи у зв’язку з 60-ю річницею примусового виселення етнічних українців 

з території Польщі» примусово виселені етнічні українці з території Польщі, 

а також члени їх сімей та найближчі родичі до цього часу мали можливість 

без запрошень та особистої присутності заявника одержувати у Консульствах 

Республіки Польща довгострокові візи з правом на необмежену кількість 

в’їздів на територію Республіки Польща з метою відвідання місць свого по-

ходження, місць поховань та могил родичів, підтримки родинних зв’язків. 

Однак, у зв’язку з тим, що Польща з 1 січня 2008 року приєднується 

до Шенгенської зони, переконливо просимо Вас активізувати переговорний 

процес з Польською Стороною щодо продовження спрощеної процедури 

перетину українсько-польського кордону для українців, яких було примусово 

виселено з території Польщі у 1944—1946, 1948 та 1951 роках, а також для 
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членів їх сімей та найближчих родичів з видачею Консулами Республіки 

Польща цій категорії осіб безкоштовних 5-річних багаторазових віз, без не-

обхідності пред’явлення запрошення та особистої присутності заявника, з 

метою відвідання ними місць свого походження, могил предків та рідних, 

підтримки родинних зв’язків, участі у храмових святах та церковних урочис-

тостях, облаштування та упорядкування в колишніх українських селах кладо-

вищ, спільних могил, збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та 

політичних репресій, установлення, освячення, підтримання в належному 

стані могил, гробків, пам’ятників, пам’ятних знаків, а також монументів 

українсько-польського примирення. 

Координаційна Рада товариств «Холмщина» в Україні заздалегідь 

висловлює подяку Міністерству закордонних справ України за вирішення 

цього важливого питання. 

З глибокою повагою 

Степан Романюк 

Співголова Координаційної Ради  

товариств «Холмщина» в Україні 

 

 

 

 

ДОПОВІДЬ 

Голови товариства Романюка С. В. на семінарі керівників і активу наці-

онально-культурних товариств столиці та комунальних засобів масової 

інформації на тему: «Трагедія етнічних українців, примусово виселених 

з Польщі  в 1944—1946 роках» (до 60-ї річниці депортації) 

 

Шановні друзі, краяни, 

В цьому році виповнюється 60 років завершення примусового висе-

лення у 1944—1946 роках етнічних українців із споконвічних українських 

земель — Холмщини, Підляшшя, Надсяння та Лемківщини в Радянський 

Союз. Воно тривало довгих двадцять місяців і позбавило понад п’ятсот тисяч 

українців своєї малої Батьківщини. Проблеми породжені цією протиправною 

акцією і досі не розв’язані на державному та міждержавному рівні.  

Як відомо, ще з давніх літописних часів землі Холмщини, Підляшшя, 

Надсяння, Лемківщини заселяли предки українців. Упродовж віків вони тут 

становили чисельну більшість. Спочатку на обох берегах Бугу роїлося схід-

нослов’янське дулібо-бужансько-волинське плем’я, що мало славні міста та 

перші державні об’єднання. Згодом постала міцна Волинсько-Галицька дер-

жава, очолювана мудрими князями. Тут були перші столиці цих земель — 

Червен, Волинь (Велинь), Галич, Володимир, Холм, Белз, Лучеськ, правосла-

вні храми, монастирі, давні ікони візантійської доби... У силу різних історич-

них обставин, колонізаційного тиску ззовні тубільці потрапляли під пануван-

ня інших держав, зокрема Литви, Польщі, Австро-Угорщини, Росії... 



340 

 

За підсумками І-ї та ІІ-ї світових воєн ці території опинилися в складі 

Польської держави, хоча тут на той час проживало понад 700 тисяч автох-

тонних українців. Це сталося проти їхньої волі, бо немало історичних фактів, 

зокрема звернення українців на адресу Української Центральної Ради в 

1917—1918 роках, у 1939 році після падіння Польської держави та в 1944—

1945 роках — на адресу різних гілок влади в СРСР і УРСР, засвідчують, що 

етнічні українці прагнули ввійти до складу соборної Української держави та 

виступали проти їх виселення зі своїх прадавніх земель. 

Як свідчать переселенці, листи мешканців багатьох колишніх україн-

ських сіл та повітів Холмщини на адресу Й. Сталіна, М. Хрущова, Верховної 

Ради та уряду УРСР, ЦК КП(б)У, українці просили захистити їх від знищення 

польськими націоналістами та приєднати їхні села, повіти, зокрема Холмщи-

ну, до України. 

Надсянці та лемки ще категоричніше заявляли уповноваженим у 

справах переселення, що вони не бажають нікуди їхати, бо для них Україна 

тут. «У вас кордон на сході, — говорили вони, — а в нас кордон є Сян, до 

Криниці, поблизу Кракова. Якщо Радянський Союз не хоче нашу землю, то і 

не хоче нас, отож не чіпайте нас, якщо ми вам не потрібні...» 

Питання кордонів між Польщею і Україною по «лінії Керзона», тоб-

то включення Холмщини, Підляшшя та інших етнічних українських земель 

до складу Польської держави, вирішувалося під час Тегеранської конференції 

у 1943 році Й. Сталіним, Ф. Рузвельтом, У. Черчіллем без участі українців і 

поляків. Тут же домовилися про виселення українців із Польщі в Україну, а 

поляків з України до Польщі. Остаточно доля цих територій була визначена 

трійкою згаданих лідерів під час Ялтинської конференції в лютому 1945 ро-

ку.   

Знаючи про давні намагання політичних і духовних лідерів Польщі 

добитися однонаціональної держави, насамперед шляхом асиміляції (ополя-

чення та окатоличення) українців, або шляхом їх знищення і виселення, Й. 

Сталін на Потсдамській конференції в серпні 1945 року заявив про те, що 

«Польща стане державою без національних меншин»”, тобто він схвально 

поставився до проведення етнічної чистки в цій країні. Радянському Союзу 

депортаційні-репресивні акції в 40-роках були потрібні для забезпечення 

санітарного кордону від Прибалтики до Молдови. Відповідно до радянсько-

польських договорів про кордони, землі, де українці впродовж віків станови-

ли автохтонну більшість, залишалися в складі Республіки Польща. 

Шовіністично налаштованим полякам не подобалось відродження 

українського національного, духовного життя. У селах і містах Холмщини 

вони стали нищити спочатку представників української інтелігенції, громад-

ських діячів, духовних наставників, а з весни 1943 року і особливо у 1944 

році — палити українські села. Так у серпні 1942 року спалили село Пасіку, у 

травні 1943 року — села Стрільці, Моложів, Тугані, Мірче, в жовтні 1943 — 

село Молодятичі, в лютому 1944 — село Малків, а у березні-травні 1944 — 

ще п’ятдесят сіл. До цього часу відділ комісії переслідування злочину над 
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польським народом у Любліні займається справою акції Армії Крайової та 

відділу Хлопських Батальйонів, що відбулася в дні вшанування пам’яті Тара-

са Шевченко 9 та 10 березня 1944 року в двадцяти двох селах, в яких загину-

ли тисячі українців.  

Як це відбувалося свідчить член нашого товариства Розалія Носаль 

та інші депортовані українці. «10 березня 1944 року вдосвіта близько п’ятсот 

добре озброєних кінних і піших вояків Армії Крайової та відділу Батальйонів 

Хлопських тісним кільцем з усіх боків оточило українське село Сагринь та 

обстріляло його запальними кулями. Оскільки більшість будівель була під 

добре висохлими солом’яними стріхами все село буквально за кілька хвилин 

перетворилося в море вогню. Перелякані люди хто в чому був вискакували з 

палаючих хат. Хто хапав на руки сонних дітей, хто кидався рятувати худобу 

чи якесь майно, хто намагався втекти, вирватись з цього жахливого пекла. 

Озброєні поляки скрупульозно прочісували село, вбивали людей підряд, не 

проявляючи будь-якого милосердя. Одних розстрілювали, інших кололи 

вилами, живцем кидали у вогонь, закидали гранатами в льохах і схронах. 

Найбільше було вбито і замордовано дітей, матерів та батьків, які прагнули їх 

врятувати, а ще людей похилого віку, які не змогли врятуватись втечею. Кі-

лька сот людей, особливо матері з дітьми збіглися до церкви. Але поляки 

підірвали храм гранатами і всіх хто там сховався перебили. П’ятнадцять дітей 

немов ті ластів’ята висіли розстріляні на плоті з колючого дроту, інших спій-

маних обливали гасом, підпалювали і гнали на сільське кладовище. Живі 

волаючі факели тішили нападників. Трупи, як снопи валялися в садах, на 

вулицях, городах, полях. Село згоріло вщент, зосталися лише одні комини».  

Кладовище в Сагрині — це величезна братська могила, в якій на 

спочинку більше семи сотень убитих і закатованих українців. Нині воно за-

пущене, поруйноване. 60 літ невинні жертви чекають, щоб про цю трагедію 

українського Сагриня, про трагедію українців Холмщини було сказано прав-

ду як на сповіді перед Богом. 

«Так званий» тимчасовий прокомуністичний уряд Польщі — Поль-

ський Комітет Національного Визволення з метою досягнення етнічної одно-

рідності населення своєї держави, ліквідації конфліктів з національними 

меншинами, зокрема з українцями, вирішив добитися їх виселення, а тих, що 

залишаться — асимілювати. До речі, в «Газеті Любельській» 8 червня 1946 

року писалося, що етнічна чистка держави є однією з основ будівництва но-

вої Польщі... 

9 вересня 1944 року була підписана злочинна Угода між маріонетко-

вим Польським Комітетом Національного Визволення і урядом УРСР про 

взаємну евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і 

польських громадян з території України до Польщі, звісно, без врахування 

думки українців і поляків, яких мали переселяти. 

Положення цієї Угоди про добровільний характер переселення було 

грубо порушено. Ніхто не хотів добровільно залишати своєї прадавньої землі, 

свої маєтності, інше нажите важкою працею добро, могили предків, націона-
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льні святині. До чого приводять виселення, наші люди добре пам’ятали з 

часів Першої світової війни. Не з вересня 1945 року, а від самого початку (з 

осені 1944 року) переселення мало примусовий характер. Про це  досі засвід-

чують наші земляки, численні документи, факти… 

Так, у Любліні на нараді, яка відбулася 23-24.10.1944 р. при Голов-

ному уповноваженому уряду УРСР з переселення українського населення з 

території Польщі Миколі Підгорному секретар ЦК КП(б)У Дем’ян Коротчен-

ко, що прибув сюди, аби прискорити переселення українців, заявив: «Не 

треба тут бути страшно обережним, увага, звичайно, потрібна, але все-таки 

на відправлення натискуйте... Врахуйте цю особливість — селянин залишає 

місце, де жив його дід і прадід. Значить, треба так поставити справу — заби-

райся і виїжджай!» 

Щоб прискорити виселення, польська влада, підпільні польські 

збройні формування вдавалися до розбою, пограбування, мордувань україн-

ців.  

Холмщанка Надія Мельник (з дому Новосадів), що в березні 1944 

року пережила пекло Сагриня, Ласкова і Модриня, розповіла, як колишні 

польські бойовики, вийшовши з лісів після вигнання німецьких окупантів і, 

влившись в ряди польської міліції, продовжували бити, мордувати, грабувати 

мирне українське населення. «Коли ми зверталися до представників радянсь-

кої влади, уповноважених по евакуації, — казала вона, — то ті посміхалися і 

радили: «Поезжайте к нам, у нас места и работы хватит для всех». 

Нестерпні умови життя, — свідчила Надія Миколаївна, — знущання 

з боку поляків і «совєтів» змусили нас покинути свою рідну землю та їхати в 

світ за очі на дальше поневіряння. Під час виїзду на нас нападали польські 

банди, грабували, забирали в нас коней, корів, вози, інше майно, убивали нас. 

Перед самим від’їздом бандити застрелили рідну сестру мого чоловіка Надію 

Шкалій, ще й двічі прокололи спину багнетом... 

У цей страшний час неоціненну підтримку українському населенню 

надавала Українська Повстанська Армія, яка була єдиною силою, що висту-

пала на захист українців, організовувала самооборону населення та чинила 

збройний опір переселенським акціям.  

Після так званого «добровільного» переселення, за межами батьків-

ського краю опинились 122 600 українських сімей. Це був час нелюдських 

випробувань, принижень та  знущань, розлучення цілих громад і родин, втра-

ти  нажитого роками майна, брутального ставлення до переселенців зі сторо-

ни радянської влади, арештів, страт та вислань за найменше національне 

самовиявлення.  

Ніколи ще життя українців, їх права, духовні цінності не піддавались 

такій тотальній нарузі, а травми, заподіяні цією депортацією багатьом поко-

лінням людей, не були такими глибокими. 

Таким чином, прокомуністична польська влада при активному спри-

янні радянської, пішовши на прямий акт геноциду, практично знищила укра-
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їнське населення в країні, зруйнувала духовну і матеріальну культуру найза-

хіднішої гілки українства. 

Депортація сотень тисяч українців довгі роки була фактично заборо-

неною темою. І тільки в останній час, після розпаду Радянського Союзу, 

стали відомі реальні масштаби великої трагедії українських переселенців. 

За роки незалежності України громадські організації, які об’єднують 

колишніх переселенців та їхніх нащадків, що компактно проживають в місті 

Києві, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопіль-

ській областях неодноразово звертались до Президентів України, Верховної 

Ради, Кабінету Міністрів з вимогою розв’язати найболючіші проблеми, поро-

джені депортацією, дати політико-правову оцінку етноцидній акції примусо-

вого переселення, передбачити надання переселенцям статусу депортованих, 

прийняти нормативно-правові акти, які б регулювали питання реалізації По-

ложень Угоди від 9 вересня 1944 року, зокрема відшкодування кожній родині 

вартості землі та господарського майна, яке залишилось у Польщі згідно 

даних евакуаційних листів. 

На більшість із цих звернень і скарг державні органи влади не відпо-

віли взагалі, а навіть, якщо і відповіли, то відповідь була суто формальною. 

Ці питання розглядалися також на засіданні робочої комісії при Ка-

бінеті Міністрів, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, де вносилися конкретні 

пропозиції та пропонувалися механізми вирішення проблем, породжених 

депортацією. 

На сьогоднішній день у Верховній Раді чекають на розгляд два офі-

ційно зареєстровані законопроекти, які підготовлені народними депутатами 

України Юлією Тимошенко та Михайлом Косівом. 

У зв’язку з 60-ю річницею примусового виселення етнічних україн-

ців з території Польщі двома Президентами України Л.Кучмою у липні 2004 

р. та В. Ющенком у вересні 2005 р. видано два Укази, Кабінетом Міністрів, 

на підставі цих Указів, затверджені Плани заходів та створені Оргкомітети з 

підготовки та здійснення цих заходів, які очолювали у різний час Прем’єр-

міністри Віктор Янукович та Юрій Єхануров. 

На жаль, ці Оргкомітети протягом 2004—2006 рр. так ні разу і не зі-

бралися, а запропоновані заходи міністерствами і відомствами країни не 

виконувалися. 

Ще в липні 1997 р. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про за-

хист прав і основоположних свобод 1950 року, в якій застережено, що жодна 

людина  не може бути вислана шляхом здійснення індивідуальних або колек-

тивних заходів з території держави, громадянином якої вона є (Протокол № 

4, ст. 3. Заборони висилання громадян). 

Однак, до цього часу Верховна Рада не засудила насильницькі мето-

ди переселення, не зробила нічого для відновлення прав півмільйона етніч-

них українців, компенсації депортованим матеріальної і моральної шкоди. 
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Незважаючи на те, що за ст. 6 Закону «Про правонаступництво», Ук-

раїна підтверджує свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладе-

ними Українською РСР до проголошення незалежності України, органами 

виконавчої влади ні разу не було розглянуло виконання Угоди від 9 вересня 

1944 року і не дано оцінки цій угоді відповідно до норм міжнародного права. 

Забути трагедію українців Холмщини та інших етнічних українських 

земель не можна. Її не викреслити з пам’яті ще живих. Збереглися спогади і 

свідчення про неї і тих хто творив це — вільно чи не вільно. Як раз докумен-

ти, що більш аніж півстоліття ховалися в спец схронах Радянської України, 

також планують допомагати відтворити всі етапи трагедії етнічних українців 

Польщі. 

На основі архівних даних та свідчень жертв депортації останнім ча-

сом опубліковано багато досліджень та видано документальних книг. Це 

зокрема:  

1. Трьохтомне видання «Депортації. Документи. Матеріали. 

Спогади», видане інститутом українознавства НАН України, відповідальний 

редактор Юрій Сливка.  

2. Дві книги «Трагедія українців Польщі» та «Український 

здвиг: Закерзоння. 1939—1947 роки», автор Володимир Сергійчик. 

3. «Книга пам’яті». До 60-річчя польсько-українських кривавих 

подій. Упорядник Віталій  Процюк. 

4. Польське видання у 2-х томах «Репатріація чи депортація». 

Автор Євген Місило.  

5. Документальний нарис про історію села Бонарівка «Родимий 

край, село родиме». Автор Ярослав Пащак. 

6. Історико-етнографічний нарис холмщанського села Степан-

ковичі «Було таке українське село». Автор Олександр Попко. 

Це також матеріали трьох світових конгресів  Холмщини і Підляшшя 

та цілого ряду наукових конференцій. 

Сьогодні українці і поляки разом стараються перегорнути трагічні 

сторінки своєї історії. Мостом для злагоди між двома народами став відкри-

тий в минулому році на Личаківському кладовищі Львова меморіал Польсь-

ких орлят. Встановивши пам’ятник на своїй території українці першими про-

демонстрували волю до примирення. В травні 2006 року вектор історичного 

примирення привів зі Львова в село Павлокома, яке є символом трагічної 

долі понад двох тисяч українців Надсяння, знищених поляками після Другої 

світової війни. Тут встановлений меморіал присвячений 350-м українцям, які 

були забиті поляками на початку березня 1945 року. Сьогодні в цьому селі 

живуть тільки поляки. Більше півстоліття могили українців були звалищем 

сміття. Зараз злагода між народами стала міцнішою, меморіал українцям 

побудований з мармуру і в травні цього року його офіційно відкрили Прези-

денти України та Польщі. 
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2006 рік повинен стати особливим і в історії депортованих українців. 

Черговий раз, після 60-ти років замовчування трагедії, з’явилась надія на 

відновлення історичної справедливості. 

На виконання Указу Президента «Про заходи у зв’язку з 60-ю річни-

цею примусового виселення етнічних українців з території Польщі» міністер-

ством юстиції підготовлений проект Закону України «Про визначення стату-

су етнічних українців, виселених з території Польщі у 1944—1946, 1948 та 

1951 роках». Сьогодні на загальних зборах товариства ми провели обгово-

рення та підготували пропозиції і зауваження до цього законопроекту. Ми 

переконані, що Верховна Рада України повинна дати політико-правову оцін-

ку етноцидній акції, засудити   політику депортацій українців за етнічною 

ознакою, висловити співчуття жертвам депортацій, їх рідним і близьким, 

проголосити намір неухильно добиватись відновлення історичної справедли-

вості, прагнути забезпечити надання депортованим особам або їх нащадкам 

компенсації за залишене на території виселення рухоме і нерухоме майно та 

земельні угіддя. 

Чи захистить нова Верховна Рада та Уряд депортованих українців в 

Україні? Це тест на національну зрілість народних депутатів та членів Уряду. 

вересень, 2006 рік 

 

 

ВИСТУП 

Голови товариства Романюка С. В. на українсько-польському семінарі 

на тему: «Українсько-польські стосунки у XX столітті» за участю Посла 

Республіки Польща в Україні 

  

Шановний пане Посол! 

Шановні пані і панове! 

На наш погляд, повне порозуміння між польським і українським на-

родами зі складною, часто трагічною, історією настане лише тоді, коли пере-

може правда. Коли буде названа і пошанована кожна кривда і жертва цього 

середньовічного за характером безглуздя XX століття, і почне гоїтися спільна 

рана, і настане полегшення в душах нинішніх і прийдешніх поколінь. 

У передмові до книжки «1938 рік. Акція руйнування православних 

церков на Холмщині і Південному Підляшші», яка видана у минулому році 

під почесним патронатом Президента Республіки Польща, Президент Лех 

Качинський зазначає: «Дивлячись із перспективи XXI століття і, живучи 

згідно з сучасною концепцією прав особистостей, ми помічаємо, що в Польщі 

мали місце події і явища, з приводу яких мусимо висловити свій жаль… Дра-

матичні події 1938 року на Холмщині і Підляшші, де дійшло до масового 

руйнування православних церков, показують, що в діях влади кожної держа-

ви не можуть обминатися чи ігноруватися основні закони і цінності. 

Обов’язком істориків є відкривати правду і поширювати її. Повинністю кож-

ного є пам’ятати про трагічні сторінки в історії польського православ’я. Слід 
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висловити жаль із приводу вчиненого зла. Однак минуле не повинно лягати 

тінню на сучасність і на майбутнє. Вступаючи у XXI століття, будуймо добрі 

взаємини, зміцнюймо спільноту доль, дивімося у майбутнє.» 

У шеститомному двомовному українсько-польському виданні 

«Польща та Україна у 30-х — 40-х роках XX століття» оприлюднені невідомі 

документи з архівів спеціальних служб, які по новому розкривають найбільш 

болючі факти про трагічні події з нашого минулого. Мета цього видання — 

відкрити доступ до секретних матеріалів про трагічні події, очистити істори-

чну пам’ять поляків і українців.  

У другому томі цього видання «Переселення поляків та українців у 

1944—1946 рр.» містяться унікальні документи про роль тоталітарних режи-

мів і їх спецслужб в організації та забезпеченні процесу переселень, які від-

бувалися із застосуванням «так званих» добровільних методів, що супрово-

джувалися політичними репресіями, антиукраїнською та антипольською 

істерією, спаленням українських та польських сіл, жорстоким вбивством 

десятків тисяч безневинних їх мешканців. 

Ми переконані, що у з’ясуванні історичної правди сьогодні потрібен 

конструктивний діалог польської і української сторін, спільні зусилля дослі-

дників з метою реконструкції подій минулого, формування правдивої колек-

тивної пам’яті про одну із трагічних сторінок спільної історії поляків і украї-

нців під час Другої світової війни. 

На жаль, в Україні до цього часу не відновлена історична справедли-

вість щодо понад 500 тисяч етнічних українців, яких у 1944—1946, 1948 та 

1951 роках колишніми комуністичними тоталітарними режимами Польщі та 

Радянської України було вигнано із їх споконвічних земель Холмщини, Під-

ляшшя, Надсяння, Лемківщини та Західної Бойківщини, які нині належать до 

Польщі. Для цих людей до сьогодні не визначений правовий статус, не поно-

влені їх права на відшкодування матеріальних і моральних збитків завданих 

внаслідок примусового виселення. 

На жаль, і у підручниках з історії для навчальних закладів зовсім не 

розкривається тема примусового виселення етнічних українців з території 

Польщі. В Україні з цієї тематики недостатньо видається науково-

популярних праць, збірок документів та матеріалів, свідчень жертв депорта-

цій. Не зважаючи на те, що про це наголошувалося в Указі Президента Укра-

їни, заходах Кабінету Міністрів у зв’язку з 60-ю річницею примусового висе-

лення етнічних українців з території Польщі у 1944—1946 рр.  

На міждержавному рівні з Республікою Польща не вирішені питання 

спрощеної процедури перетину примусово виселеними та їх нащадками укра-

їнсько-польського кордону з метою відвідання місць свого походження, упо-

рядкування кладовищ, встановлення пам’ятних знаків, участі в богослужін-

нях, акціях скорботи і порозуміння.  

Відходить у вічність останнє покоління українців, які були понад 60 

років поспіль примусово виселені із території Польщі в Радянську Україну. 

Це покоління не знайшовши розв’язання питань породжених  депортацією в 
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Незалежній Україні вимушено за захистом своїх прав звертатися до Європей-

ського Суду, а громадські організації, які об’єднують депортованих українців 

шукають правди у Європейському  Союзі вигнаних і виселених народів, спо-

діваючись на підтримку Ради Європи, Європейського Союзу та ООН. 

Ми впевнені, що сьогоднішнє і майбутнє покоління повинні знати іс-

торичну правду, якою б складною і трагічною вона не була. Без цієї правди 

ніколи не будуть повноцінними підручники з історії Польщі та України.  

 

Дякую за увагу. 

квітень, 2009 р. 

 

 

ВИСТУП 

Голови товариства Романюка С. В. на відкритті та освяченні 

пам’ятника 

«Жертвам терору і депортації українців Холмщини в 1938—1947 рр.» 

 

Всечесні отці! 

Шановні очільники влади! 

Дорогі краяни! 

Знаменно і глибоко символічно, що відкриття пам’ятника «Жертвам 

терору і депортації українців Холмщини в 1938—1947 рр.» відбувається на-

передодні Загальноєвропейського Дня пам’яті жертв усіх тоталітарних та 

авторитарних режимів, який щорічно вшановується 23 серпня згідно Резолю-

ції Європейського Парламенту «Європейська свідомість та тоталітаризм». 

Тут на межі трьох етнічних земель — Волині, Галичини і Холмщини 

ми звертаємось до Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з 

Безпеки та Співробітництва у Європі, Верховної Ради України, Сейму 

Республіки Польща, Президента України, Президента Республіки Поль-

ща з метою відновлення історичної пам’яті і правди про геноцид українців у 

XX столітті, здійснений польським тоталітарним режимом проти своїх гро-

мадян української національності, внаслідок якого відбулися масові вбивства 

і депортації близько одного мільйона етнічних українців.  

Геноцидом українцям завдано непоправних матеріальних, фізичних і 

моральних втрат, порушено субетнічну культуру, обірвано міжпоколінні 

родинні зв’язки, поруйновано духовні святині, знищено цілий пласт духовної 

і матеріальної культури, яка була складовою загальноукраїнської.  

Практично призупинено тисячолітнє існування найзахіднішої гілки 

українства на своїй історичній Батьківщині. 

Символом мучеництва українського населення Холмщини є село Са-

гринь, в якому 10 березня 1944 року вояки Армії Крайової вчинили звірячу 

розправу над його мирними мешканцями. За одну ніч було спалено близько 

300 українських господарств, вбито і замордовано понад 1200 мешканців 

Сагриня і тих, хто прибув сюди із навколишніх сіл. 
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Голгофою для етнічних українців стали протизаконні таємні угоди, 

укладені в 1944 році маріонетковим Польським Комітетом Національного 

Визволення з Урядами СРСР і УРСР про польсько-радянський державний 

кордон і переселення українського населення з Польщі до УРСР і польських 

громадян з УРСР до Польщі.  

Внаслідок цих угод у 1944—1946 рр. комуністичною польською вла-

дою у змові із сталінським режимом було примусово виселено 482800 украї-

нців в Радянський Союз та 150 тисяч в ході спеціальної військової акції «Віс-

ла» депортовано в 1947 році на колишні німецькі землі, приєднані до Польщі 

Акція «Вісла» стала завершальним етапом етнічної чистки українців, хоча їх 

виселення продовжувалось в 1948 і 1951 роках. 

Найганебнішим символом польської комуністичної влади став конц-

табір «Явожно», який перед тим був філіалом горезвісного нацистського 

табору смерті Аушвіц-Біркенау. Без звинувачень і судових рішень за колю-

чий дріт було кинуто 3873 українців, які протягом майже двох років зазнава-

ли там нелюдських страждань. Близько 200 в’язнів концтабору померло від 

тортур, голоду та виснажливої праці. 

Польська влада грубо порушивши норми міжнародного права, свої-

ми діями вчинила прямий акт геноциду українців за етнічною та релігійною 

ознаками, привласнила матеріальні та культурні цінності. 

За межами батьківського краю опинилось понад 175 тисяч українсь-

ких сімей. Це був час нелюдських випробувань, принижень та знущань, роз-

лучення цілих громад і родин, втрати нажитого роками майна, бездушного 

ставлення до депортованих зі сторони радянської влади, котра ставила за 

мету зламати приватновласницький дух переселенців, примусити їх працю-

вати у колгоспах безправними кріпаками, фактично не отримуючи за це будь-

якої платні.  Обіцяної землі та відшкодувань за втрачене рухоме та нерухоме 

майно депортовані українці в Україні не отримали. 

Відходить у вічність останнє покоління примусово виселених  украї-

нців, які понад шість десятиліть потерпають від брутального ігнорування 

їхніх людських прав, незаконної експропріації майна, замовчування польсь-

кою і українською владами правди про геноцид і депортацію. Тисячі закато-

ваних українців не мають власної могили, до якої могли б принести квіти їхні 

діти, онуки, правнуки. 

Звертаємось до Ради Європи, Європейського Союзу, Організації 

з Безпеки та Співробітництва у Європі, приймаючи до уваги Резолюцію 

260 (III) Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 9 грудня 

1948 року про геноцид, Резолюцію 1481 (2006) Парламентської Асамблеї 

Ради Європи про необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітар-

них комуністичних режимів:  

- провести міжнародне розслідування та на основі існуючих 

документів і свідчень дати неупереджену оцінку геноциду, здійсненому ко-

лишнім тоталітарним польським режимом проти своїх громадян української 

національності на українських етнічних землях; 
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- сприяти європейській поінформованості про злочини скоєні 

польською владою проти своїх громадян української національності; 

- віддати шану полеглим і померлим від тортур в тюрмах і 

концтаборах, воякам Української Повстанської Армії, які у вирі воєнних 

подій героїчно і жертовно боронили українське цивільне населення від зни-

щення і депортації та особливу шану і вдячність тим полякам, які за ціну 

власного життя помагали і рятували своїх українських сусідів. 

Закликаємо Верховну Раду України, Сейм Республіки Польща, 
дати нову оцінку своєму власному минулому, засудити політику примусово-

го виселення комуністичними тоталітарними режимами Польщі і УРСР со-

тень тисяч українців з їх предковічних земель, ушанувати пам’ять невинних 

жертв, висловити депортованим та їх рідним  співчуття, закласти основи для 

порозуміння задля майбутнього своїх народів. 

Звертаємось до Президента України, Президента Республіки 

Польща: 

- створити міждержавну українсько-польську комісію, до якої 

залучити експертів та істориків з обох сторін, які б на основі джерельно підт-

вердженої правди запропонували вирішення низки проблемних питань в 

українсько-польських стосунках, нагромаджених в XX столітті; 

- вирішити питання щодо безвізового перетину депортовани-

ми українцями та їх родинами українсько-польського кордону з метою відві-

дання місць свого походження, впорядкування могил та кладовищ, участі в 

богослужіннях, акціях скорботи і порозуміння; 

- взяти участь в урочистому відкритті спорудженого у колиш-

ньому українському селі Сагринь Меморіального комплексу, де захоронено 

близько 700 цивільних українців, що стали жертвами польського терору. 

Закликаємо Верховну Раду України провести парламентські слу-

хання з питань примусового переселення етнічних українців з території 

Польщі в УРСР та прийняти закон, в якому офіційно визнати депортацію 

трагедією українського народу, ухвалити механізм відшкодування депорто-

ваним українцям моральних і матеріальних збитків, завданих внаслідок при-

мусового переселення.  

Звертаємось до Президента України дати відповідні доручення 

Уряду: 

- утворити Державну комісію з розв’язання комплексу про-

блем, породжених примусовим переселенням (депортацією); 

- визначити День вшанування пам’яті жертв депортації етніч-

них українців; 

- скласти офіційні списки місць увічнення пам’яті і поховання 

українців, які загинули або були закатовані на території Польщі та щорічно 

виділяти у державному бюджеті кошти на їх відбудову, впорядкування і під-

тримання в належному стані. 

Ми впевнені, що повне порозуміння між польським і українським 

народами зі складною, часто трагічною історією настане лише тоді, коли 
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переможе правда. Коли буде названа кожна кривда, пошанована кожна жерт-

ва цього середньовічного за характером безглуздя XX століття, і почне гоїти-

ся спільна рана, і настане полегшення в душах нинішніх і прийдешніх поко-

лінь. 

Ми сподіваємось, що європейські інституції сприятимуть відновлен-

ню правди про геноцид етнічних українців, бо замовчування історичної прав-

ди — це консервація ненависті і помсти, яка обов’язково почне бродити і 

зірве накривку європейського котла. 

Шановні краяни! 

Чи підтримуєте Ви таке звернення до європейських інституцій, орга-

нів державної влади України і Польщі? 

Є пропозиція звернення підтримати та доручити від імені нашого зі-

брання підписати його присутнім тут сьогодні керівникам громадських орга-

нізацій, що захищають права та інтереси депортованих українців. 

серпень, 2010 р. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

до Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з Безпеки та Співро-

бітництва у Європі, Верховної Ради України, Сейму Республіки Польща, 

Президента України, Президента Республіки Польща 

 

Ми, представники етнічних українців, депортованих комуністичними 

тоталітарними режимами Польщі і Української РСР із своїх предковічних 

українських земель Підляшшя, Холмщини, Надсяння, Лемківщини, Бойків-

щини в 1944—1951 роках, громадських ветеранських організацій, що захи-

щають права та інтереси понад мільйона депортованих українців та їхніх 

нащадків,  які компактно проживають у Волинському, Івано-Франківському, 

Київському, Львівському, Рівненському, Тернопільському регіонах та місті 

Києві, зібравшись з нагоди відкриття та освячення пам’ятника «Жертвам 

терору і депортації українців Холмщини в 1938—1947 рр.», напередодні 

Загальноєвропейського Дня пам’яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних 

режимів, який вшановується 23 серпня згідно Резолюції Європейського Пар-

ламенту від 2 квітня 2009 р., щодо європейської свідомості та тоталітаризму, 

звертаємось до Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з Безпе-

ки та Співробітництва у Європі, Верховної Ради України, Сейму Респуб-

ліки Польща, Президента України, Президента Республіки Польща з 

метою відновлення історичної пам’яті і правди про геноцид українців у XX 

столітті, здійснений польським тоталітарним режимом проти своїх громадян 

української національності, внаслідок якого відбулися масові вбивства і де-

портації близько одного мільйона етнічних українців.  

Геноцидом українцям завдано непоправних матеріальних, фізичних і 

моральних втрат, порушено субетнічну культуру, обірвано міжпоколінні 

родинні зв’язки, поруйновано духовні святині, знищено цілий пласт духовної 
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і матеріальної культури, яка була складовою загальноукраїнської. Практично 

призупинено тисячолітнє існування найзахіднішої гілки українства на своїй 

історичній Батьківщині. 

Від початку проголошення незалежності Польщі у 1918 році польсь-

кою державою велася геноцидна політика стосовно українського населення, 

спрямована на окатоличення і ополячення, духовне та фізичне знищення 

українців, які на той час були найбільшою національно-свідомою меншиною 

в Другій Речі Посполитій.  

Польські уряди міжвоєнного періоду не дослухалися до природних 

домагань українців щодо політичних, економічних, культурних та релігійних 

прав, розв’язували проти них тотальний терор, бо вважали, що українці стоя-

ли на заваді побудови нової мононаціональної польської держави з єдиним 

віросповіданням. 

У програмному документі «Державна політика Польщі щодо україн-

ців Холмщини і Підляшшя» передбачалось, щоб за десять — двадцять років 

всі вони стали поляками. Внаслідок цієї антиукраїнської програми «зміцнен-

ня польськості» було закрито всі українські школи, культурно-просвітницькі 

доброчинні товариства, зруйновано або переобладнано на католицькі костели 

понад 400 православних храмів. Під час наруги над православною вірою, 

тільки на Холмщині за три місяці 1938 року було зруйновано 112 храмів, а 

ще 106 переобладнано на католицькі костели. 

Під час і після II Світової війни сотні представників української ін-

телігенції, священників, тисячі мирних мешканців українських сіл і містечок 

внаслідок нечуваного за жорстокістю та масовістю терору, стали жертвами 

збройних нападів, кровавих розправ, здійснених  Армією Крайовою та інши-

ми підпільними польськими націоналістичними формуваннями.  

Саме так, керівництво польського підпілля змушувало місцевих ук-

раїнців  покидати свої споконвічні землі і перебиратися за Буг. Польські шо-

віністи вважали головним своїм ворогом не німецьких окупантів, а українсь-

ких націоналістів, долучаючи до них усіх українців. 

Тільки Армією Крайовою було вчинено напади на 180 українських 

сіл, вбито 4670 українців, пограбовано 2268 родин, спалено 304 села. Хроно-

логія і розмах цих акцій засвідчують, що вони ретельно планувалися і були 

добре організовані. Банди поляків вночі оточували українські села, дотла 

спалювали садиби, знищували їх мирних мешканців. Часто це були не просто 

вбивства, а мученицька смерть дітей, жінок та людей похилого віку. 

Символом мучеництва українського населення Холмщини є село Са-

гринь, в якому 10 березня 1944 року вояки Армії Крайової вчинили звірячу 

розправу над його мирними мешканцями. За одну ніч було спалено близько 

300 українських господарств, вбито і замордовано понад 1200 мешканців 

Сагриня і тих, хто прибув сюди із навколишніх сіл. 

Голгофою для етнічних українців стали протизаконні таємні угоди, 

укладені в 1944 році маріонетковим Польським Комітетом Національного 

Визволення з Урядами СРСР і УРСР про польсько-радянський державний 
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кордон і переселення українського населення з Польщі до УРСР і польських 

громадян з УРСР до Польщі. Внаслідок цих угод у 1944—1946 рр. комуніс-

тичною польською владою у змові із сталінським режимом було примусово 

виселено 482 тисячі українців в Радянський Союз та 150 тисяч в ході спеціа-

льної військової акції «Вісла» депортовано в 1947 році на колишні німецькі 

землі, приєднані до Польщі. Акція «Вісла» стала завершальним етапом етні-

чної чистки українців, хоча їх виселення продовжувалось в 1948 і 1951 роках. 

Найганебнішим символом польської комуністичної влади став конц-

табір «Явожно», який перед тим був філіалом горезвісного нацистського 

табору смерті Аушвіц-Біркенау. Без звинувачень і судових рішень за колю-

чий дріт було кинуто 3873 українців, які протягом майже двох років зазнава-

ли там нелюдських страждань. Близько 200 в’язнів концтабору померло від 

тортур, голоду та виснажливої праці. 

Польська влада грубо порушивши норми міжнародного права, свої-

ми діями вчинила прямий акт геноциду українців за етнічною та релігійною 

ознаками, практично зліквідувала українське населення, яке споконвічно 

проживало на цих територіях, зруйнувала його духовну і матеріальну культу-

ру, привласнила матеріальні та культурні цінності. 

За межами батьківського краю опинилось понад 175 тисяч українсь-

ких сімей. Це був час нелюдських випробувань, принижень та знущань, роз-

лучення цілих громад і родин, втрати нажитого роками майна, бездушного 

ставлення до депортованих зі сторони радянської влади, котра ставила за 

мету зламати приватновласницький дух переселенців, примусити їх працю-

вати у колгоспах безправними кріпаками, фактично не отримуючи за це будь-

якої платні.  Обіцяної землі та відшкодувань за втрачене рухоме та нерухоме 

майно депортовані українці в Україні не отримали. 

Депортація сотень тисяч українців продовж тривалого часу була  за-

бороненою темою. І тільки після розпаду Радянського Союзу, стали відомі 

реальні масштаби трагічної долі етнічних українців примусово виселених з 

території Польщі. 

За роки незалежності України громадські організації, що об’єднують 

примусово виселених, обласні Ради та державні адміністрації на території 

яких компактно проживають депортовані українці неодноразово звертались 

до законодавчої та виконавчої влади України з вимогами розв’язати найбо-

лючіші проблеми, породжені депортацією. Однак центральними державними 

органами влади до цього часу ці вимоги ігноруються, а проблеми не вирішу-

ються.  

Відходить у вічність останнє покоління примусово виселених украї-

нців, які понад шість десятиліть потерпають від брутального ігнорування 

їхніх людських прав, незаконної експропріації майна, замовчування польсь-

кою і українською владами правди про геноцид і депортацію. Тисячі закато-

ваних українців не мають власної могили, до якої могли б принести квіти їхні 

діти, онуки, правнуки. 
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У зв’язку з тим, що центральні державні органи влади України та Ре-

спубліки Польщі продовжують замовчувати правду про геноцид етнічних 

українців на території Польщі у XX столітті, ігнорувати розгляд багаточисе-

льних звернень депортованих українців, громадських організацій, які захи-

щають їх права і інтереси, органів місцевого самоврядування з цих питань, 

Звертаємось до Ради Європи, Європейського Союзу, Організації 

з Безпеки та Співробітництва у Європі, приймаючи до уваги Резолюцію 

260 (III) Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 9 грудня 

1948 року про геноцид, Резолюцію 1481 (2006) Парламентської Асамблеї 

Ради Європи про необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітар-

них комуністичних режимів:  

- провести міжнародне розслідування та на основі існуючих 

документів і свідчень дати неупереджену оцінку геноциду, здійсненому ко-

лишнім тоталітарним польським режимом проти своїх громадян української 

національності на українських етнічних землях; 

- сприяти європейській поінформованості про злочини скоєні 

польською владою проти своїх громадян української національності; 

- сприяти розв’язанню Польщею та Україною проблем, поро-

джених примусовим переселенням, прийнятті Україною з цього питання 

національного законодавства; 

- підтримати неурядові українські громадські організації, які 

захищають права депортованих українців, беруть активну участь у дослі-

дженнях та зборі документів, пов’язаними із злочинами, скоєними у часи 

тоталітарних режимів; 

- віддати шану полеглим і померлим від тортур в тюрмах і 

концтаборах, воякам Української Повстанської Армії, які у вирі воєнних 

подій героїчно і жертовно боронили українське цивільне населення від зни-

щення і депортації та особливу шану і вдячність тим полякам, які за ціну 

власного життя помагали і рятували своїх українських сусідів. 

Закликаємо Верховну Раду України, Сейм Республіки Польща, 
дотримуючись міжнародних зобов’язань щодо захисту прав людини та осно-

вних свобод, дати нову оцінку своєму власному минулому, засудити політику 

примусового виселення комуністичними тоталітарними режимами Польщі і 

УРСР сотень тисяч українців з їх предковічних земель, ушанувати пам’ять 

невинних жертв, висловити депортованим та їх рідним співчуття, закласти 

основи для порозуміння задля майбутнього своїх народів. 

Звертаємось до Президента України, Президента Республіки 

Польща: 

- створити міждержавну українсько-польську комісію, до якої 

залучити експертів та істориків з обох сторін, які б на основі джерельно підт-

вердженої правди запропонували вирішення низки проблемних питань в 

українсько-польських стосунках, нагромаджених в XX столітті; 

- вирішити питання щодо безвізового перетину депортовани-

ми українцями та їх родинами українсько-польського кордону з метою відві-
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дання місць свого походження, впорядкування могил та кладовищ, участі в 

богослужіннях, акціях скорботи і порозуміння; 

- взяти участь в урочистому відкритті спорудженого у колиш-

ньому українському селі Сагринь Меморіального комплексу, де захоронено 

близько 700 цивільних українців, що стали жертвами польського терору. 

Закликаємо Верховну Раду України провести парламентські слу-

хання з питань примусового переселення етнічних українців з території 

Польщі у 1944—1951 роках та прийняти закон, в якому офіційно визнати 

депортацію трагедією українського народу, ухвалити механізм відшкодуван-

ня депортованим українцям моральних і матеріальних збитків, завданих вна-

слідок примусового переселення.  

Звертаємось до Президента України дати відповідні доручення 

Уряду: 

- підготувати і в порядку законодавчої ініціативи внести у 

Верховну Раду законопроект про визнання депортованими українців, приму-

сово виселених з території Польщі;  

- утворити Державну комісію з розв’язання комплексу про-

блем, породжених примусовим виселенням українців у 1944—1946, 1948 та 

1951 роках з території Польщі до УРСР, включивши до її складу представни-

ків центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядуван-

ня, науковців, громадських організацій, які захищають права та інтереси 

примусово виселених; 

- створити електронний інформаційний реєстр депортованих 

українців та їх нащадків; 

- визначити разом із громадськими організаціями День вша-

нування пам’яті жертв депортації етнічних українців; 

- внести в навчальні посібники з історії розділ щодо українсь-

ко-польських стосунків, геноциду та депортації українців у XX столітті з 

метою збереження історичної пам’яті і формування у молодого покоління 

негативного ставлення до тоталітаризму, насильства та порушення прав лю-

дини;  

- організувати пересувну виставку, видати збірку документі та 

матеріалів, зокрема свідчень примусово виселених українців, створити доку-

ментальний фільм про ці події; 

- скласти офіційні списки місць увічнення пам’яті і поховання 

українців, які загинули або були закатовані на території Польщі та щорічно 

виділяти у державному бюджеті кошти на їх відбудову, впорядкування і під-

тримання в належному стані. 

Ми впевнені, що повне порозуміння між польським і українським 

народами зі складною, часто трагічною історією настане лише тоді, коли 

переможе правда. Коли буде названа кожна кривда, пошанована кожна жерт-

ва цього середньовічного за характером безглуздя XX століття, і почне гоїти-

ся спільна рана, і настане полегшення в душах нинішніх і прийдешніх поко-

лінь. 
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Ми сподіваємось, що європейські інституції сприятимуть відновлен-

ню правди про геноцид етнічних українців, бо замовчування історичної прав-

ди — це консервація ненависті і помсти, яка обов’язково почне бродити і 

зірве накривку європейського котла. 

Звернення прийнято 22 серпня 2010 року на зібранні депортованих 

українців, яке відбулося на межі трьох українських етнічних земель — Воли-

ні, Галиччини та Холмщині біля прикордонного з Польщею холмського села 

Пісочне Сокальського району Львівської області, з нагоди відкриття та 

осв’ячення пам’ятника «Жертвам терору і 

депортації українців Холмщини в 1938—1947 рр.». 

Від імені учасників зібрання звернення підписали керівники громад-

ських організацій, що захищають права та інтереси депортованих українців. 

 

Всеукраїнська громадська організація «Конгрес українців  

Холмщини і Підляшшя», м. Рівне 

Олександр Боровик, голова товариства 

 

Волинське товариство «Холмщина», м. Луцьк 

Микола Літковець, перший заступник голови това-

риства 

 

Київське товариство «Холмщина», м. Київ 

Степан Романюк, голова товариства 

 

Львівське товариство «Холмщина», м. Львів 

Іван Банащук, голова товариства 

 

Рівненське товариство «Забужжя», м. Рівне 

Олександр Степанюк, заступник голови товариства 

 

серпень, 2010 р. 

 

 

ЛИСТ 

Генеральному секретарю Європейського Союзу вигнаних 

і виселених народів пану Масиміліано Лакота 

 

19 листопада 2010 р.       

  м. Київ 

 

Шановний пане Генеральний секретар! 

 

24 травня 2006 р. у виданні «Офіційний вісник України» вперше в 

Україні була офіційно опублікована Угода між Урядом Української РСР і 
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Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українсько-

го населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР від 

09.09.1944 р. (далі — Угода). 

На підставі цієї Угоди протягом 1944—1946 рр. здійснювалася ева-

куація близько 500 тисяч етнічних українців, які споконвічно проживали на 

українських землях Підляшшя, Холмщини, Надсяння, Лемківщини (т. зв. 

Закерзоння) з території Польщі в Українську РСР. 

Евакуацією етнічним українцям було завдано непоправних матеріа-

льних, фізичних і моральних втрат, порушено субетнічну культуру, обірвано 

між поколінні родинні зв’язки, знищено цілий пласт духовної і матеріальної 

культури. Практично призупинено тисячолітнє існування найзахіднішої гілки 

українства на своїй історичній Батьківщині. 

На Закерзонні, територія якого складає 19,5 тис. кв. км етнічні украї-

нці залишили 102 тисячі господарств, 89 тисяч житлових і 160 тисяч госпо-

дарських будівель, 461 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь, 165 

тисяч гектарів озимих і ярових посівів, 14 тисяч тон зерна. 

В ч. 6 ст. 3 Угоди передбачалося, зокрема, що вартість рухомого, а 

також нерухомого майна, яке лишається після евакуації, повертається еваку-

йованим за страховою оцінкою згідно із законами, що існують в Українській 

РСР. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Броньовський 

проти Польщі» від 22.06.2004 р., яка стосувалася невиконання Польщею 

вказаної вимоги Угоди щодо поляків, Європейський суд з прав людини на-

звав таке відшкодування «компенсаційним майном» (параграф 122 рішення). 

Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про правонаступництво України» 

Україна підтверджує свої зобов’язання за міжнародними договорами, укла-

деними Українською РСР до проголошення незалежності України. Тобто 

Україна підтвердила свої зобов’язання і за цією Угодою. Вищезазначені по-

ложення ст. 3 Угоди не суперечать Конституції України, а тому є частиною 

національного законодавства України. 

З огляду на те, що «pacta sunt servanda», і обов’язок України за вка-

заною Угодою не припинився, наша держава зобов’язана компенсувати всім 

переселеним (репатрійованим) особам або їхнім нащадкам вартість майна, 

залишеного репатріантами у Польщі. Однак, ні Українська РСР, ні її право-

наступник за міжнародними договорами — Україна — не виконали повністю 

такий обов’язок за Угодою. Жодних дієвих кроків у цьому напрямку Україна 

не робить, що підриває довіру українців як до власної держави, так і до між-

народних інструментів регулювання суспільних відносин. 

Згідно з ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод кожна особа має право мирно володіти 

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 
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інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними прин-

ципами міжнародного права. 

Право на відшкодування вартості рухомого і нерухомого майна, що 

залишилося на території Польщі, мають всі українці, які були переселені за 

Угодою на територію Української РСР, а також їхні нащадки. Більшість з них 

через неврегульованість на законодавчому рівні в Україні вказаної проблеми 

жодної компенсації (відшкодування) не отримували. 

Республіка Польща, маючи намір стати повноправним членом Євро-

пейського Співтовариства, протягом останніх десятиріч розробила та впрова-

дила у дію законодавство, що гарантувало полякам, які за Угодою були пере-

селені з території Української РСР на територію Польщі, відновлення їхніх 

майнових прав. 

Україна теж має піти за прикладом Республіки Польща. З метою від-

новлення на національному рівні історичної справедливості, виявлення пова-

ги до прав і свобод людини та дотримання загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права Україні слід також розвинути законодавчу базу 

щодо повернення державою її боргу за Угодою переселенцям і їхнім нащад-

кам. 

22 листопада 2010 року у Брюсселі відбудеться Саміт Україна — Єв-

ропейський Союз. Ключовими питаннями Саміту будуть переговори про 

інтеграцію України в ЄС, підписання Угоди про асоціацію і дорожньої карти. 

Саме тому питання погашення нашою державою цього боргу перед її 

громадянами повинно бути частиною інтеграційних реформ для України.  

З огляду на це, просимо Вас посприяти включенню до цих докумен-

тів питання про виконання Україною її міжнародного договірного обов’язку з 

надання компенсаційного майна репатрійованим за Угодою з Польщі особам 

і їхнім нащадкам. 

Щиро сподіваємось, що Ви знайдете спосіб як донести вимогу ева-

куйованих українців до членів парламенту Європейського Союзу, які опіку-

ються правами людини. 

З глибою  повагою 

Степан Романюк, 

голова товариства. 

 

 

ВИСТУП 

Голови товариства Романюка С. В. на V зборах Генеральної Асамблеї 

створення Європейського Союзу вигнаних і виселених народів 

 

Шановний пане Президенте! 

Шановний пане Генеральний Секретар! 

Шановні делегати! 
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Дозвольте від імені українських товариств, які об’єднують близько 

одного мільйона депортованих українців та їх нащадків, щиро привітати Вас 

з відкриттям V зборів Генеральної Асамблеї та з третьою річницею створення 

Європейського Союзу вигнаних і виселених народів! 

У 2014 році виповниться 70 років від початку примусового виселен-

ня етнічних українців зі своїх одвічних земель — Холмщини, Підляшшя, 

Надсяння, Лемківщини, Бойківщини у Радянський Союз та на північно-

західні території Польщі. 

Під час цього масового виселення, організованого комуністичними 

режимами Польщі та Радянського Союзу, близько 700 тисяч етнічних україн-

ців, які на той час були громадянами Польщі, зазнали величезних матеріаль-

них, фізичних та морально-духовних втрат. 

Було порушено субетнічну культуру, обірвано міжпоколінні    ро-

динні зв’язки, поруйновано духовні святині, знищено цілий пласт духовної і 

матеріальної культури. 

Тоталітарні комуністичні режими Польщі та Радянського Союзу по-

збавили українців прадідівської землі, де від віків жили і працювали їх пред-

ки. Практично було призупинено тисячолітнє існування етнічних українців 

на своїй історичній Батьківщині. 

У Радянському Союзі переселені українці попали у довгострокове 

колгоспне рабство, а на північно-західних територіях Польщі були розпоро-

шені по 2-3 родини у сільських місцевостях з метою їх швидкої асиміляції 

серед польського населення. 

Це був час нелюдських випробувань, принижень та знущань, розлу-

чення родин та цілих громад, втрати нажитого віками майна, бездушного 

ставлення до депортованих зі сторони радянської і польської влади. 

Депортація сотень тисяч етнічних українців продовж тривалого часу 

в Радянському Союзі була забороненою темою. 

І тільки після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

стали відомі реальні масштаби трагічної долі сотень тисяч етнічних українців 

примусово переселених з території Польщі. 

На жаль, центральні органи влади незалежної України, протягом 

останніх двадцяти років продовжують ігнорувати багаточисельні звернення 

жертв депортації, а також громадських організацій, що їх об’єднують. 

Вимоги ігноруються, а проблеми породжені депортацією не вирішу-

ються. 

У серпневому зверненні до Президента і Верховної Ради України, 

Президента і Сейму Республіки Польща ми просили: 

- дати оцінку своєму власному тоталітарному минулому та за-

судити політику примусового виселення комуністичними режимами сотень 

тисяч українців з їх предковічних земель; 

- вирішити питання щодо безвізового перетину депортовани-

ми українцями та їх родинами українсько-польського кордону з метою відві-
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дання місць свого походження, впорядкування могил і кладовищ, участі в 

богослужіннях, акціях скорботи і порозуміння. 

Однак новітня українська і польська влади продовжують нехтувати 

ці прохання. 

У спільній заяві Президентів України і Польщі зробленій ще 11 лип-

ня 2003 року наголошувалось: «Ми не можемо ні змінити нашої історії, ні 

відкинути її, не можемо її не замовчати, ні виправдати, навпаки, ми повинні 

знайти в собі відвагу сприйняти правду, щоб злочин назвати злочином, оскі-

льки тільки на повазі до правди можна будувати майбутнє». 

В той же час близько двох років із-за кон’юнктурно-політичних мір-

кувань Президенти України і Польщі не наважуються відкрити меморіальний 

комплекс споруджений у бувшому українському селі Сагринь, яке знахо-

диться на території сучасної Польщі, де поховано близько 700 цивільних 

українців, що стали жертвами польського терору. 

Що безперечно заклало б основи для порозуміння задля майбутнього 

своїх народів. 

Ми впевнені, що повне порозуміння між польським і українським 

народами зі складною, часто трагічною історією, настане лише тоді, коли 

переможе правда. Коли буде названа кожна кривда, пошанована кожна жерт-

ва цього середньовічного за характером безглуздя XX століття. І тоді почне 

гоїтися спільна рана, і настане полегшення в душах нинішніх і прийдешніх 

поколінь. 

Тяжкою, болісною є втрата отчого краю, та ще боліснішою є втрата 

пам’яті про свій край, своє родове коріння, про могили предків. 

Ми пропонуємо внести у рішення зборів питання щодо створення 

Європейського інституту пам’яті депортованих народів.  

Давно настала потреба всебічного, повного, неупередженого науково 

обґрунтованого дослідження проблем депортації кожного народу. Європа, 

яка буде пам’ятати минуле, матиме майбутнє. 

І останнє. Примусове переселення близько 500 тисяч етнічних украї-

нців протягом 1944—1946 років здійснювалось на підставі Угоди між Уря-

дом Української РСР і Польським Комітетом національного визволення «Про 

евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з 

території УРСР» від 09 вересня 1944 року. 

Цією Угодою передбачалося, зокрема, що вартість рухомого, а також 

нерухомого майна, яке лишається після евакуації, повертається евакуйованим 

за страховою оцінкою згідно із законами, що існують в Українській РСР.  

Однак, ні Українська РСР, ні її правонаступник за міжнародними до-

говорами — Україна не виконали такий обов’язок за цією Угодою. 

Жодних дієвих кроків у цьому напрямку Україна не робить і зараз, 

що підриває довіру українців як до власної держави, так і до міжнародних 

інструментів регулювання суспільних відносин. 
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З огляду на це, просимо Генеральну Асамблею сприяти через євро-

пейські інституції виконанню Україною її міжнародного договірного 

обов’язку. 

Ми щиро вітаємо активні кроки, які робить Європейський Союз ви-

гнаних і виселених народів та його Генеральний Секретар Массиміліано 

Лакота у відновленні історичної справедливості та правди про депортацію 

кожного народу.  

Бо замовчування історичної правди — це консервація ненависті і 

помсти, яка обов’язково почне бродити і зірве накривку європейського котла. 

Наша делегація вносить пропозицію провести наступні збори Гене-

ральної Асамблеї в Києві, на яких розглянути конкретний проект щодо 

розв’язання комплексу проблем, породжених депортацією етнічних українців 

з території Польщі.   

Дякую за увагу. 

грудень, 2010 рік 

 

 

 

ДОПОВІДЬ 

«Акція «Вісла» — криваве річище пам’яті» на Пам’ятній Академії 

з нагоди 65-х роковин військової операції «Вісла»  

 

 

Шановні краяни і гості Пам’ятної Академії! 

Після так званого «добровільного» виселення в 1944—1946 роках до 

Радянського Союзу близько 500 тисяч етнічних українців, в нових кордонах 

Польщі залишилось ще 200 тисяч українців та членів змішаних родин, проти 

яких, а також проти вояків української повстанської армії польською владою 

у 1947 році була спланована та здійснена спеціальна військова операція під 

кодовою назвою «Вісла». 

Операція «Вісла» розпочалася 28 квітня. У цей день шість дивізій 

Війська польського заблокували українські села, а частина Прикордонних 

військ НКВС і чехословацької прикордонної служби перекрили кордон на 

сході та півдні країни. Упродовж трьох місяців у західні та північні воєводст-

ва Польщі із споконвічних українських земель Надсяння, Лемківщини, Хол-

мщини, Підляшшя було виселено 150 тисяч українців. 

Віднайдені документи дозволяють скласти уявлення про хід підгото-

вки і мету операції «Вісла». Так у проекті цієї операції, яка спочатку назива-

лася «Схід» прямо зазначалося: «Завдання: остаточно вирішити українську 

проблему Польщі». Одночасно в проекті також наголошувалось, що з компа-

нією по виселенню українців повинна бути проведена операція по активній 

ліквідації банд УПА, які після закінчення евакуації повинні бути безумовно 

знищені. 
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У січні 1947 року військові відділи на території південно-східних 

воєводств одержали наказ скласти списки українських сімей, що не були 

переселені у 1944-1946 роках в Радянський Союз. Через місяць заступник 

начальника Генерального штабу генерал Стефан Моссер запропонував план 

переселення українців на західні землі, що були приєднані до Польщі за рі-

шенням Потсдамської конференції. 

Йдеться про так звані «зємє одзискане» (повернуті землі). Тобто про 

Південну Пруссію та Сілезію. Саме на цих землях українці повинні були 

асимілюватися з поляками. 

Є всі підстави вважати проведення операції «Вісла» наслідком змови 

тоталітарних режимів тодішньої Польщі та СРСР. Все ще залишається відк-

ритим питання про зв’язок акції «Вісла» та здійснюваною в УРСР операцією 

«Захід», під час якої вглиб СРСР було переселено у жовтні 1947 року понад 

76 тисяч українців, яких обвинуватили у пособництві УПА. 

Зібрані документи дозволяють відтворити також технологію здійс-

нення переселенської операції під назвою «Вісла». 

24 квітня 1947 року ухвалу у справі акція «Вісла» прийняла Президія 

Ради Міністрів РП. 

До військової операції «Вісла» були залучені військові з’єднання, 

підрозділи державної безпеки і внутрішніх військ (близько 20 тисяч вояків), 

які мали діяти, як вважалося, проти членів українського збройного націоналі-

стичного підпілля та забезпечити оперативне переселення українців у північ-

но-західні воєводства. 

Радянське командування перекинуло із Львівської області одну тан-

кову дивізію та спеціальні протипартизанські загони, а Прикордонні війська 

НКВС заблокували українсько-польський кордон. Чехи виставили спеціальну 

оперативну групу та надали у розпорядження поляків транспортні засоби. 

Військові підрозділи оточували населені пункти, визначені для депо-

ртації, щоб запобігти можливій втечі мешканців, яких зганяли до центра села 

і повідомляли про виселення. На збори давали всього кілька годин. Після 

цього селян під конвоєм відправляли на збірні пункти — пасовиська, огоро-

джені колючим дротом і оточені військом, збираючи там сотні, потім тисячі 

людей, яких примушували тривалий час страждати від дощу та весняних 

приморозків. 

На збірних пунктах йшла ґрунтовна селекція з метою виявлення во-

рожих елементів. Підозрюваних у співпраці з УПА та їх родичів заарештову-

вали та сажали у в’язниці Ужонду Безпечєнства, де тривалий час доводилося 

пережити пекло у безперервних допитах і знущаннях. Потім людей перевози-

ли у так званий «Табір праці» в Явожно товарними вагонами чи гнали висна-

жених і голодних пішки. Польський табір в Явожно для українців нічим не 

відрізнявся від фашистських концентраційних таборів. 

За три місяці, поки відбувалося переселення, а фактично масові реп-

ресії, військові суди оперативної групи «Вісла» засудили 315 українців, 173 з 

них – до страти. 
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У північно-західних регіонах Польщі українців розселяли дрібними 

групами на території 9 воєводств і 71 повіту. З метою асиміляції українцям не 

дозволялося проживати компактно на нових місцях. Влада жорстоко карала 

тих, хто насмілювався повертатися на свою предвічну землю. 

Українців у Польщі стали вважати потенційними злочинцями. Жорс-

токі переслідування, заслання до спеціальних таборів, заборона залишати 

місця без згоди адміністрації — все це копіювало режим сталінських таборів 

для спец переселенців. 

Українська повстанська армія, яка на той час була у підпіллі і налічу-

вала близько 2000 вояків, виступила на захист прав і життя місцевого автох-

тонного українського населення, але сили були нерівні. 

Під час реалізації акції «Вісла» польською владою було проведено 

спеціальні дії проти українського підпілля. Ядром і найбільш бойовою части-

ною УПА були курені «Байди» і «Рена», які складалися із сотень «Бурлаки», 

«Крилача», «Ластівки», «Громенка», «Біра», «Хріна», «Стаха», «Романа». В 

ході операції «Вісла» постійно розшукувані і переслідувані лісові сотні УПА, 

були обезкровлені. Проти українських партизанів було проведено 357 бойо-

вих операцій, в результаті яких УПА втратила 1509 повстанців (80% бойово-

го складу), було знищено 1178 бункерів і криївок. Водночас польською вла-

дою було заарештовано майже 2800 осіб з цивільної мережі ОУН і УПА. 

У квітні 1947 року Політбюро ЦК ПРП ухвалило створити для остра-

ху українців Табір праці в Явожно, використавши для цього будівлі колиш-

нього гітлерівського концентраційного табору «Аушвіц». Тут було ув’язнено 

і утримувалось в нелюдських умовах 3873 українця, в тому числі 823 жінки, 

22 греко-католицьких та 3 православних священників. За два роки функціо-

нування концтабору у ньому загинуло 150 в’язнів. 

Формально акція «Вісла» завершилась у липні 1947 року, однак пе-

реселення продовжувалось до 1950 року. 

Незважаючи на те, що Сенат Республіки Польща 3 серпня 1990 року 

однозначно і категорично засудив акцію «Вісла» (таке засудження також 

знаходимо у спільній заяві Президентів Польщі і України, підписаній 21 

травня 1997 року), наслідки польсько-українських переселень 1944—1947 

років, а особливо операція «Вісла», і по нинішній день залишаються однією 

із найбільш болючих політичних і соціальних проблем, особливо для україн-

ської меншини у Польщі. 

Сьогодні у Перемишлі розпочав роботу ІІ Конгрес українців Польщі, 

приурочений до 65-х роковин акції «Вісла», на якому планується обговорити 

різні аспекти ставлення до цієї події українців і польської держави, широко 

показати сучасний стан української громади та українсько-польських відно-

син, заторкнути важливі питання національної та мовної асиміляції українців 

Польщі. 

Шановні друзі! 

Минає 65 років від часу скоєння Польською державою злочину про-

ти українців, яких вигнано з рідної землі, з батьківської хати, загарбано їх 
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майно, підтято споконвічне коріння. Від тоді виросли нові покоління моло-

дих поляків і українців. Однак, більшість із них, нажаль, надто мало, або 

нічого не знають про те, що діялось на землі предків, званій Закерзонням, 

яких втрат зазнала українська спільнота по той бік польсько-українського 

кордону. А це, насамперед, втрати людські, духовні, інтелектуальні, мораль-

ні, матеріальні. А ще втрати територіальні, на цих землях упродовж століть 

жили українці та функціонувала історична пам’ять нашого роду. У 1947 році 

польськими варварами найзахіднішу гілку українства було вирвано з корін-

ням. 

 

Які висновки ми повинні зробити, відзначаючи цей скорботний юві-

лей: 

1. Операція «Вісла» була інструментом внутрішньої політики поль-

ського тоталітарного режиму щодо етнічних українців, бруталь-

но виконана з благословення і допомоги Кремля. 

2. Головним завданням акції «Вісла» була повна денаціоналізація 

українців у Польщі і внаслідок цього – остаточне вирішення ук-

раїнської проблеми. 

3. Акція «Вісла» — єдина депортація середини ХХ століття, вико-

нана як помста за національно-визвольну боротьбу із застосу-

ванням колективної відповідальності. 

4. Акцію «Вісла» Європейський Союз повинен визнати злочином 

проти польських громадян української національності, здійсне-

ним польською тоталітарною владою. 

5. Державним діячам Республіки Польща та України пора припи-

нити гру в «прощаємо і просимо прощення», а врешті-решт здій-

снити реальні заходи для ліквідації кривди, завданої жертвам де-

портації та їх потомкам, розкрити польському і українському су-

спільствам правдиву історію і причини польсько-українських 

конфліктів. В історії, як і в науці, альтернативи правді немає. 

квітень, 2012 рік 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Голови товариства Романюка С. В. на Ювілейній Академії 

«Пам’ятаймо отчий край» з нагоди 10-річчя утворення товариства 
 

Шановні краяни! 

На установчих зборах, які відбулися 11 січня 2002 року була прийня-

та Ухвала про створення в Києві громадської організації «Холмщина і Під-

ляшшя». В 2005 році згідно рішення загальних зборів організація була пере-

реєстрована в Київське ветеранське правозахисне товариство депортованих 

українців «Холмщина». Ця назва більш чітко відповідає меті діяльності і 

завданню товариства. 
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З метою підняття статусу та ролі товариства у вирішенні ветерансь-

ких і правозахисних функцій у співпраці з державними органами влади, на 

загальних зборах було схвалено рішення про присвоєння товариству імені 

Михайла Грушевського, Великого Українця — уродженця міста Холма. 

Головна мета товариства об’єднати депортованих українців і їх на-

щадків, які проживають в місті Києві і Київській області, сприяти їх право-

вому захисту, збереженню історичної пам’яті про свою Малу Батьківщину, 

підтримки здоров’я і активного довголіття ветеранів війни, які складають 

більше половини нашого товариства. 

Серед членів товариства — 30 докторів і кандидатів наук, 10 членів 

товариства відзначено державними нагородами, багатьом присвоєно звання 

Лавреата державної премії Заслуженого діяча науки і техніки, Заслуженого 

лікаря, Заслуженого журналіста, Заслуженого працівника торгівлі. 

Це по правді інтелектуальна еліта України. 

Серед членів товариства ветерани праці — викладачі, журналісти, 

інженери, економісти, працівники робітничих професій, які внесли  значний 

вклад в розбудову незалежної України.  

На початку своєї діяльності, товариством були поведені вечори-

пам’яті визначних холмщан Євгена Барана, Костянтина Сегеди, Веніаміна 

Сікори; зустрічі з Наталією Даниленко із США, сподвижницею на ниві укра-

їнської культури, ініціатором і спонсором історика-етнографічного дослі-

дження «Холмщина і Підляшшя» та Валентиною Борисенко, доктором істо-

ричних наук, професором Київського національного університету, відповіда-

льним редактором цього видання; Миколою Тимошиком, доктором філологі-

чних наук Київського національного університету, лауреатом премії імені 

Івана Огієнка, автором книг «Голгофа Івана Огієнка» та «Лишусь навіки з 

чужиною»; Миколою Онуфрійчуком, членом Національної спілки письмен-

ників, автором книги «Солодка грудка Холмської землі». 

В березні 2005 року на звітно-виборчих зборах була прийнята Про-

грама «Десять кроків для збереження історичної пам’яті», яка стала програм-

ним і організаційним документом в подальшій діяльності товариства. 

На виконання даної Програми на зборах товариства були прийняті 

Звернення до Президента України, щодо розв’язання найболючіших проблем 

породжених депортацією. Товариство брало безпосередню участь у підготов-

ці Указу Президента «Про заходи у зв’язку з 60-ю річницею примусового 

виселення етнічних українців з території Польщі», заходів Кабінету Мініст-

рів з цього питання. 

Правлінням товариства був вивчений досвід правового розв’язання 

проблем, пов’язаних з переселенням в країнах Східної Європи. Зокрема з 

урахуванням досвіду Республіки Польща, яка прийняла 8 липня 2005 року 

відповідний Закон «Про реалізацію права щодо компенсації залишеного не-

рухомого майна поза межами території теперішньої Республіки Польща» 

були внесені пропозиції і зауваження до проекту Закону України підготовле-
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ного Мінюстом «Про визначення статусу етнічних українців, виселених з 

території Польщі у 1944—1946, 1948 та 1951 роках». 

Представники Товариства брали участь у заходах, присвячених вша-

нуванню жертв політичних репресій та голодоморів, відзначенню 60-ї річни-

ці примусового виселення, 60-х роковин операції «Вісла», 140-х роковин від 

дня народження Михайла Грушевського та урочистому відкритті йому 

пам’ятника у селі Лісники Київської області, засіданні Міжвідомчої комісії з 

питань депортації у Мін’юсті. 

Правління організувало поїздки членів Товариства та їх нащадків до 

Польщі для участі в богослужіннях на честь Ікони Турковецької Божої Мате-

рі та Ікони Холмської Богородиці, а також з метою відвідання місць свого 

походження. У товаристві відбулися зустрічі з Петром Тимою, головою 

Об’єднання українців у Польщі, Григорієм Купріяновичем, відомим польсь-

ким істориком українського походження, Головою українського товариства у 

Любліні; презентація книги «Холмщина і Підляшшя. Історія, культура, назви 

поселень», перегляд відеофільмів про сучасну Холмщину «Ти не згасла зоре 

ясна» та «Акція Вісла». Насиченою і цікавою була культурно-освітня про-

грама нашої громади. Це зокрема, і відвідини концерту, на якому виступив 

ансамбль «Київські солісти», під орудою Почесного члена товариства, холм-

щанина, народного артиста України, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Ше-

вченка, нині покійного Богодара Которовича, авторських сольних концертів 

члена товариства Миколи Сікори; участь в презентації кінофільму «Михайло 

Грицюк. Не плач за мною, Аргентино!» (про видатного скульптора — холм-

щанина Михайла Грицюка, який також є Почесним членом Товариства), 

відкритті фотовиставки «Поляки — українці. 1939—1947». 

Правління завершило збір спогадів депортованих холмщан, членів 

нашого Товариства та разом із фотографіями розмістило їх на сайті. В най-

ближчих планах упорядкування і видання спогадів окремою книжкою. 

На пожертви членів Товариства майстер іконописного живопису 

Михайло Гайовий, член Спілки художників України виконав копію ікони 

Божої Матері Холмської, яку було подаровано храму Святого Миколая Чудо-

творця (Церва Миколи Притиска), що знаходиться на Подолі у Києві. 

Спільно з Управлінням у справах національностей і міграцій Київсь-

кої держадміністрації для активу національно-культурних товариств столиці 

проведено два семінари, присвячених трагедії етнічних українців, примусово 

виселених з Польщі, та 60 роковинам операції «Вісла» на останньому висту-

пив Почесний член нашого товариства, доктор історичних наук, професор 

Юрій Шаповал. 

Товариство організувало поїздку творчої групи журналістів Націона-

льної телекомпанії України до Польщі для підготовки телевізійної програми 

«У жорнах історії». З цією метою журналісти відвідали меморіальний ком-

плекс, який увічнив пам’ять про жертви села Сагринь, міста Холм, Люблін, 

Варшаву та багато сіл на Холмщині, з яких були виселені етнічні українці. 

Взято численні інтерв’ю: у депутатів польського Сейму, архієпископа Авеля, 
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режисера фільму «Акція Вісла» — Ядвіги Новаковської, Голів товариств 

«Холмщина» у Луцьку, Рівному, Києві свідків політичних репресій та депор-

тацій, які мешкають як у Польщі, так і в Україні. 

На базі відзнятих матеріалів на 5-му каналі було організовано 7 30-ти 

хвилинних тематичних передач у програмі «Машина часу». 

На шпальтах багатьох газет були опубліковані матеріали про депор-

тацію, зокрема у газетах: «Вечірньому Києві» — «Вигнанці з рідної землі» та 

«Незамолений Сагринь», у «Голосі України» — «Переселені, евакуйовані, 

депортовані. Хто підкреслить потрібне слово?», у «Україні молодій» — «Як 

Вас виганяли — вам сурми не грали», тижневику «2000» — «Великое изгна-

ние». 

Ветерани війни Бахмачук, Босаковський, Войтович, Гресь, Найдюк, 

Цукор завдяки ініціативі члена Правління Володимира  Івановича Нероди, 

пройшли оздоровлення і лікування в 2011 році на базі Українського госпіта-

лю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова Поляна», який знаходиться у Пущі 

Водиці. 

Правління товариства підтримує постійні зв’язки з усіма громадсь-

кими організаціями, які об’єднують депортованих українців, що компактно 

проживають у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Ровенській і Тер-

нопільській областях. З ініціативи Київського товариства збори керівників 

товариств депортованих українців прийняли Ухвалу про вступ до Європейсь-

кого Союзу вигнаних і виселених народів та делегували Київському товарис-

тву «Холмщина» повноваження представляти їхні інтереси. Згідно з Ухвалою 

Генеральної асамблеї Європейського Союзу вигнаних і виселених народів 

Київське товариство «Холмщина» з 1 січня 2009 року є повноправним чле-

ном цієї організації, в якій презентує практично всі обласні товариства, які 

об’єднують депортованих українців. 

Насамкінець, не можу не відмітити активних членів товариства. Це 

заступники Голови Правління — Босаковський Ілля Лаврентійович і Павлов-

ський Анатолій Володимирович, відповідальний секретар Мартинюк Ірина 

Василівна, член Правління Нерода Володимир Іванович, члени товариства — 

Дубіч Надія, Грисюк Володимир, Войтович Євген, Найдюк Володимир, 

Ющук Лідія та багато інших краян на ініціативі та конкретних справах яких 

тримається товариство. 

Шановні краяни! 

10 років — це дитинство. Товариства в Луцьку, Львові, Рівному, 

Тернополі вже відзначили свої 20-ти літні ювілеї 

Щиросердно вітаю всіх членів київського товариства з десятирічним 

ювілеєм. 

Бажаю кожному із Вас здоров’я, щастя і життєвої наснаги, ще на до-

вгі роки! 

квітень, 2012 р. 
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ВИСТУП 

Голови товариства Романюка С. В. на відкритті мітингу-реквієму біля 

Пам’ятного Хреста «Жертвам репресій 30-х початку 50-х років»  

за участі народних депутатів, представників  Київських товариств «Хо-

лмщина» і «Лемківщина» з нагоди 70-х роковин  

депортації українців з території Польщі  

 

Шановні друзі! 

Дорогі краяни! 

Сьогодні минає 70 років коли на підставі злочинного Договору, підпи-

саного 9 вересня 1944 р. в Любліні між Урядом Української РСР та маріоне-

точним Польським комітетом національного визволення протягом 1944—

1946 рр. з етнічних українських земель Лемківщини, Надсяння, Підляшшя, 

Холмщини було депортовано в Радянський Союз близько 500 тисяч україн-

ців. 

Ще близько 150 тисяч українців в 1947 році в ході військової операції 

«Вісла» були поголовно виселені на західні та північні землі Польщі та роз-

порошені з метою асиміляції серед польського етносу. 

В 1948 році додатково з територій, що відійшли до Польщі, були при-

мусово виселені вглиб УРСР ще 9 тисяч осіб. І на кінець, в 1951 році з тери-

торій, які були передані Польській Республіці було примусово виселено в 

південні області України ще 32 тисячі бойків і членів змішаних родин. 

Таким чином, зі своїх предковічних земель в 1944—1951 роках було 

депортовано близько 700 тисяч українців. 

Сам процес депортації відбувався із застосуванням примусових мето-

дів, супроводжувався політичними репресіями, антиукраїнською істерією, 

масовим терором проти корінного українського населення з боку польських 

шовіністичних банд, спаленням церков, цілих українських сіл, жорстоким 

вбивством тисяч безневинних мешканців та воїнів УПА, які захищали укра-

їнське населення від польських боївок. Це був злочинний спосіб вигнання 

українців за етнічною та релігійною ознаками.  

Депортацією українцям завдано непоправних матеріальних, фізичних і 

моральних втрат, порушено субетнічну культуру, обірвано міжпоколінні 

родинні зв’язки, поруйновано духовні святині, знищено цілий пласт духовної 

і матеріальної культури, яка була складовою загальноукраїнської. Практично 

призупинено тисячоліття існування найзахіднішої гілки українства.  

Для етнічних українців це був час нелюдських випробувань, прини-

жень та знущань, розлучення цілих громад і родин, втрати нажитого роками 

майна, бездумного ставлення до депортованих зі сторони радянської влади, 

котра ставила за мету зламати приватновласницький дух переселенців, при-

мусити їх працювати у колгоспах безправними кріпаками.  

Обіцяної землі та відшкодувань за втрачене рухоме та нерухоме майно 

депортовані українці в Україні не отримали. Живі жертви депортації та їх 

нащадки і сьогодні почуваються обділеними та обкраденими.  
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Шановні друзі! 

Відходить у вічність останнє покоління примусово виселених україн-

ців, які сім десятиліть потерпають від брутального ігнорування їхніх людсь-

ких прав, незаконної експропріації майна, замовчування польською і україн-

ською владами правди про масову депортацію українців з території Польщі. 

Тисячі закатованих українців не мають власної могили, до якої могли б при-

нести квіти їхні діти, онуки, правнуки. Слава Україні! 

Відповідно до Програми під час мітингу-реквієм відбулися наступні 

заходи: 

- поминальна молитва в пам'ять про жертви депортації, за безневинно 

убієнних, за спалені українські села, за знищені церкви, за замучених в конц-

таборі Явожно, за вояків УПА, які загинули захищаючи українське населення 

від польських лоївок, яку провели отець Олег, настоятель Храму Святого 

Миколи Чудотворця на Подолі Української православної церкви Київського 

патріархату та отець Ігор, настоятель Храму Святого Миколи Чудотворця на 

Аскольдовій могилі Української греко-католицької церкви. 

- виступи: Володимира В’ятровича, директора Українського інституту 

національної пам’яті; Андрія Іллєнко, народного депутата України, голови 

Київської міської організації ВО «Свобода»; Михайла Матієвского, голови 

Київського товариства «Лемківщина» імені Богдана-Ігоря Антонича в Києві; 

Миколи Вітряхівського, депортованого з Лемківщини; Лідії Ющук, депорто-

ваної з Холмщини; Ганни Підлісної, депортованої з Лемківщини; Миколи 

Сікори, нащадка депортованих з Холмщини. 

Учасники мітингу-реквієму прийняли звернення до Верховної Ради 

України, Президента України та Кабінету Міністрів та поклали  квіти до 

Пам’ятного Хреста «Жертвам репресій 30-х початку 50-х років» та запалити 

лампадки 

вересень, 2014 р. 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

до Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України 

 

Ми, представники етнічних українців, депортованих в 1944—1951 

роках комуністичними тоталітарними режимами Польщі і Української РСР, 

із своїх предковічних українських земель Підляшшя, Холмщини, Надсяння, 

Лемківщини, Бойківщини, зібравшись на мітинг-реквієм біля Пам’ятного 

Хреста «Жертвам репресій 30-х початку 50-х років» з нагоди 70-х роковин 

початку депортації українців з території Польщі звертаємось до Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та вимагає-

мо: 
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1. Відновити історичну пам’ять і правду про масову депорта-

цію в 1944—1951 роках близько 700 тисяч українців, яка була здійснена то-

талітарними комуністичними режимами за національною і релігійною озна-

ками з грубим порушенням міжнародного права. 

2. Засудити політику примусового виселення та дати правову 

оцінку Договору, на підставі якого була проведена депортація в 1944-1946 

роках. Адже ні Національний Комітет Визволення Польщі, створений в Мос-

кві лише в липні 1944 року, ні Рада Міністрів Української РСР, які підписали 

даний акт, на той час не були суб’єктами міжнародного права. 

3. Провести у Верховній Раді України у вересні 2014 року ко-

мітетські слухання на тему «Трагедія українців Закерзоння — злочин комуні-

стичного режиму». 

4. Верховній Раді України розглянути зареєстровану у Верхов-

ній Раді Постанову № 3019 від 24.07.13 «Про вшанування жертв депортацій 

та етнічних чисток з ознаками геноциду». 

5. Надати примусово переселеним та їх дітям статус депорто-

ваних та вирішити питання відшкодування моральних і матеріальних збитків, 

завданих їм внаслідок депортації. 

6. На міждержавному рівні з Республікою Польща вирішити 

питання безвізового перетину депортованими українцями та їх нащадками 

українсько-польського кордону з метою відвідання місць свого походження, 

участі в богослужіннях, акціях скорботи та впорядкування могил. 

Звернення прийнято 09 вересня 2014 року на мітингу-реквіємі в Киє-

ві, в якому прийняло участь понад 150 депортованих та нащадків депортова-

них — членів Київських ветеранських правозахисних товариств «Холмщина» 

і «Лемківщина». 

 

Від імені учасників мітингу-реквієму: 

Голова Київського ветеранського правозахисного  

товариства депортованих українців «Холмщина» 

імені Михайла Грушевського Степан Романюк 

 

Голова Товариства «Лемківщина»  

імені Богдана-Ігоря Антонича в Києві Михайло Матієвський 

 

9 вересня 2014 р. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 

Підкомітетських слухань у Верховній Раді України на тему: 

«Трагедія українців Закерзоння — злочин комуністичного режиму»  

(до 70-х роковин початку депортації українців з території Польщі) 

 

Одним із трагічних наслідків Другої світової війни залишається де-

портація у 1944—1951 роках комуністичними тоталітарними режимами Ра-

дянського Союзу і Польщі 700 тисяч українців з їх предковічних земель Лем-

ківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини, 

а також з територій колишніх Дрогобицької та Львівської областей, які ві-

дійшли до Польщі. 

Депортацією українцям завдано непоправних матеріальних, людсь-

ких і моральних втрат, порушено субетнічну культуру, обірвано міжпоколін-

ні родинні зв’язки, поруйновано духовні святині, знищено цілий пласт духо-

вної і матеріальної культури, яка була складовою загальноукраїнської. Прак-

тично призупинено тисячолітнє існування найзахіднішої гілки українства. 

Масова депортація сотень тисяч українців з території Польщі до Ра-

дянського Союзу довгі роки була фактично забороненою темою. І тільки 

після розпаду Радянського Союзу, відкрилися реальні масштаби трагедії 

українців, які були примусово виселені із своїх споконвічних земель. 

Однак, незважаючи на те, що за роки незалежності України обласні 

ради, громадські ветеранські організації, які об’єднують депортованих та їх 

нащадків, що компактно проживають у Волинській, Івано-Франківській, 

Львівській, Рівненській, Тернопільській областях та місті Києві багаторазово 

звертались до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України з 

вимогою розв’язати найболючіші проблеми породжені депортацією україн-

ців, у нашій державі до цього часу не ухвалене національне законодавство 

щодо відновлення та збереження історичної пам’яті про депортацію, захисту 

інтересів і прав жертв депортації. 

Відходить у вічність останнє покоління депортованих українців, які 

сім десятиліть потерпають від брутального ігнорування їхніх людських прав, 

незаконної експропріації майна, замовчування правди про масову депортацію 

українців. Тисячі вбитих, закатованих українців не мають власної могили, до 

якої могли б принести квіти їхні діти, онуки, правнуки. 

Учасники підкомітетських слухань у Верховній раді України засу-

джують політику колишніх комуністичних антинародних режимів Радянсь-

кого Союзу і Польської Народної Республіки щодо масової депортації украї-

нців з їх споконвічних земель та звертаються до Президента, Верховної Ради, 

Кабінету Міністрів України, Українського інституту національної пам’яті та 

інших центральних і місцевих органів влади та місцевого самоврядування з 

наступними вимогами і пропозиціями: 

1. Ініціювати підготовку за участю вчених дослідників, правників, 

громадських організацій, які об’єднують депортованих українців Національ-

ної доповіді про депортацію та етнічні чистки з ознаками геноциду українців, 
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організовані колишніми комуністичними режимами Польської Народної 

Республіки і Радянського Союзу в 1944—1951 рр. 

2. Ініціювати проведення міжнародного розслідування та на основі 

існуючих документів і свідчень виробити неупереджену оцінку ходу і наслід-

ків масової депортації українців, здійсненої колишніми тоталітарними режи-

мами. 

3. Провести парламентські слухання щодо проблем депортованих 

українців. 

4. Підготувати та ухвалити необхідні закони та прийняти інші нор-

мативно-правові акти, які б сприяли розв’язанню Україною найболючіших 

проблем, породжених депортацією, зокрема відновленню історичної справе-

дливості, визначенню правового статусу депортованих, поновленню їх права 

на відшкодування моральних і матеріальних збитків. 

5. Забезпечити дослідження та розповсюдження інформації про де-

портації комуністичними режимами сотень тисяч українців в ХХ столітті на 

всіх рівнях українського суспільства, особливо серед молоді, а також держав 

— членів Європейського Союзу. 

6. Ініціювати встановлення в Україні Дня пам’яті, за узгодженням з 

Європейським Союзом, на спомин мільйонів людей, які були депортовані, та 

які стали біженцями протягом останніх 100 років, щоб нагадувати майбутнім 

поколінням про страхіття війни та воєнних конфліктів, злочини комуністич-

них режимів. 

7. Ініціювати встановлення у Києві Меморіалу Пам’яті українцям, які 

загинули під час депортації та етнічних чисток, вчинених колишніми комуні-

стичними режимами Радянського Союзу і Польщі в 1944—1951 роках. 

8. Скласти офіційні списки жертв депортації по регіонам України та 

списки місць увічнення пам’яті і поховання українців, які загинули або були 

закатовані на території Польщі та забезпечити за необхідності їх відбудову, 

впорядкування і підтримання в належному стані. 

9. Відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 

Польщі про збереження місць пам’яті поховання жертв війни і політичних 

репресій, на міждержавному рівні з Республікою Польща вирішити питання 

збереження місць пам’яті і поховань загиблих та закатованих українців на 

території сучасної Польщі, а також безвізового перетину депортованими 

українцями та їх нащадками українсько-польського кордону з метою відві-

дання місць пам’яті і поховань українців. 

 

 

вересень, 2014 р. 
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ДОПОВІДЬ 

Голови товариства Романюка С. В. на підкомітетських слуханнях у Вер-

ховній Раді на тему: «Про стан і перспективи відновлення прав україн-

ців, примусово виселених (депортованих) з території Польщі  

до УРСР у 1944—1951 роках» 

 

Одним із трагічних наслідків Другої світової війни залишається по-

засудове примусове виселення у 1944—1951 роках близько 700 тисяч україн-

ців з їх предковічних земель — Західної Бойківщини, Лемківщини, Надсяння, 

Підляшшя, Холмщини та з територій  колишніх Дрогобицької та Львівської 

областей, які відійшли до Польської Республіки. 

Масові примусові виселення українців з етнічних українських земель  

проводились в три етапи. 

Перший етап. Виселення відбувалося впродовж 1944—1946 рр. на 

підставі незаконної Угоди між Урядом Української Радянської Соціалістич-

ної Республіки та маріонеточним Польським Комітетом Національного Виз-

волення про евакуацію українського населення з території Польщі і польсь-

ких громадян з території УРСР від 9 вересня 1944 року. 

Незважаючи на те, що цією Угодою передбачався принцип доброві-

льності, насправді процес виселення українців з етнічних українських земель 

Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини за численними свідченнями 

переселенців та науковими дослідженнями українських вчених не тільки був 

позбавлений ознак декларованої добровільності, а й відбувався із застосуван-

ням примусових методів, супроводжувався політичними репресіями, антиук-

раїнською істерією, широким масовим терором проти корінного українського 

населення з боку польських шовіністичних банд, спаленням українських сіл, 

жорстоким вбивством тисяч безневинних їх мешканців. Це був брутальний 

спосіб вигнання українців за етнічною ознакою, виїзд чи не виїзд з батьківсь-

кого краю ставав питанням життя або смерті всієї родини.  

Після «так званого» добровільного переселення за межами рідного 

краю опинилось 482 800 українців. А ще близько 150 тис., які залишились, за 

допомогою спільно скоординованої польсько-радянської антиукраїнської 

військової операції «Вісла», у 1947 році були поголовно виселені на західні 

та північні землі Польщі та розпорошені з метою асиміляції серед польського 

етносу. 

Таким чином, прокомуністична польська влада за активного спри-

яння радянської, шляхом депортації та етнічних чисток з ознаками геноциду, 

практично зліквідувала українське населення на території Польщі, зруйнува-

ла духовну і матеріальну культуру найзахіднішої гілки українства. 

Другий етап. Виселення було організовано на підставі Договору між 

Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Республікою 

«Про радянсько-польський державний кордон» від 16 серпня 1945 року.  

За цим Договором протягом 1948 року з території південно-західної 

частини Турківського району, колишньої Дрогобицької області, Ліського 
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повіту (західна Бойківщина), Мостиського, Медикського, Нижаньковецького, 

Добромильського районів колишньої Дрогобицької та Львівської областей, 

що відійшли до Польщі, вглиб УРСР було примусово виселено 9125 осіб. 

Третій етап. Виселення відбувалося у відповідності до Договору 

між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Республікою 

«Про обмін ділянками державних територій» від 15 лютого 1951 року. За цим 

Договором в 1951 році з території колишнього Нижньо-Устриківського та 

частин Хирівського та Стрілківського районів колишньої Дрогобицької обла-

сті, які були передані Польській Республіці, було примусово виселено в пів-

денні області УРСР 32066 українців і членів змішаних родин. 

Виселення українців в 1948 і 1951 роках з переданих Польщі в рам-

ках демаркації кордонів та обміну ділянками державних територій населених 

пунктів проводилося Радянською владою за участю органів державної безпе-

ки вже без будь-яких натяків на добровільність.  

Примусове виселення із рідного краю це був час нелюдських випро-

бувань для українців, принижень та знущань, розлучення цілих громад і ро-

дин, величезних людських, матеріальних та духовних втрат, брутального 

ставлення до них польської і радянської влади, арештів за найменший опір та 

національне самовиявлення. 

Масове виселення сотень тисяч українців з території Польщі до 

УРСР довгі роки було фактично забороненою темою. І тільки після розпаду 

Радянського Союзу, відкрилися реальні масштаби трагедії українців, які були 

примусово виселені із своїх споконвічних земель. 

За роки незалежності України обласні Ради, громадські ветеранські 

організації, які об’єднують депортованих та їх нащадків, що компактно про-

живають у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Терно-

пільській областях та місті Києві, щорічно багаторазово звертались до Пре-

зидента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів з вимогою розв’язати 

найболючіші проблеми, породжені примусовим виселенням корінних україн-

ців з території Польщі. Однак, погоджуючись з необхідністю врегулювання 

зазначених проблем на державному рівні, влада не зробила жодного кроку 

для прийняття відповідного законодавчого акту. 

Тільки у 1999 році Адміністрацією Президента України була створе-

на Міжвідомча робоча група до складу якої увійшли відповідальні працівни-

ки Держнацміграції, Мінпраці, МВС, Міносвіти, Мін’юсту, Держкордону, 

СБУ та представники Всеукраїнських громадських організацій — «Конгрес 

українців Холмщини і Підляшшя» та Товариство «Лемківщина». 

Даною робочою групою вперше було розроблено План роботи з вре-

гулювання наслідків масових примусових переселень українців з Польщі. 

У 2000—2001 роках для вироблення конкретних пропозицій щодо 

механізму вирішення проблем, пов’язаних з переселенням українців з Польщі 

відбулися ряд спільних засідань робочої комісії при Кабінеті Міністрів Укра-

їни, Міжвідомчої робочої групи, Комітету Верховної Ради з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комісії з питань 
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надання статусу учасників війни при Міністерстві соціального захисту насе-

лення України, Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земе-

льних відносин. 

У результаті на засіданні Міжвідомчої робочої групи 4 липня 2001 

року було розглянуто підготовлений Держнацміграції проект Закону України 

«Про визнання депортованими українців, насильно переселених в 40-х роках 

з території Польщі в Україну». В цьому законопроекті Верховна Рада визна-

вала депортованими українців, засуджувала дії тоталітарних режимів, вважа-

ла їх порушенням прав людини та основних свобод, гарантувала забезпечен-

ня прав осіб, які були насильно переселені, відшкодування моральних і мате-

ріальних збитків, які були завдані особам внаслідок депортації. Порядок 

відшкодування збитків повинен був регулюватися окремим Положенням, що 

затверджувалося Кабінетом Міністрів України. Однак цей законопроект так і 

не надійшов на розгляд до Верховної Ради. 

12 листопада 2002 року у Верховній Раді народними депутатами Ти-

мошенко Ю. В., Турчиновим О. В., Білорусом О. Г., Тереном В. В. був зареє-

стрований законопроект № 2395 «Про визначення статусу українців, приму-

сово переселених у 1944—46 рр. з території Польщі в Україну», а також Пос-

танова Верховної Ради «Про проведення парламентських слухань з проблем 

законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо надання 

політико-правової оцінки насильницькому виселенню українців за Угодою 

від 9 вересня 1944 року між Урядом УРСР та Польським Комітетом Націона-

льного визволення з їхніх етнічних земель (Лемківщини, Надсяння, Підляш-

шя, Холмщини)». 

Цим законопроектом визначався правовий статус депортованих ук-

раїнців. Україна брала на себе відповідальність за незаконне і недемократич-

не рішення Уряду УРСР, внаслідок якого було цинічно порушено права і 

свободи людини, за надання державної компенсації за моральну та матеріа-

льну шкоду, яку українці зазнали під час їхнього примусового виселення за 

етнічними ознаками. 

Однак, незважаючи на позитивні висновки Головного науково-

експертного управління Верховної Ради України, проект Постанови про про-

ведення парламентських слухань з даного питання за результатами голосу-

вання 9 липня і 11 вересня 2003 року не набрав необхідної кількості голосів і 

парламентські слухання були перенесені на невизначений термін. 

Великою заслугою громадських організацій, які об’єднують депор-

тованих українців стало спонукання Верховної Ради до прийняття Закону 

України № 1219-IV (1219-15) від 02.10.2003 р., яким особи, які після 9 верес-

ня 1944 року були переселені на територію України з території інших країн з 

01.01.2004 року отримали статус учасника війни. Цим Законом депортованим 

українцям було надано вагому матеріальну підтримку, у суспільстві сформо-

вано більш шанобливе ставлення до них. 

17—18 лютого 2005 року у м. Львові на виїзному засіданні Комітету 

Верховної Ради з питань прав людини, національних менших і міжнаціональ-
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них відносин була розглянута політико-правова оцінка законодавчого врегу-

лювання проблем українців, депортованих з їхніх етнічних земель у Польщі 

на територію УРСР у 1944—1946 та 1951 роках. На цьому засіданні Комітету 

була прийнята Ухвала, яка була надіслана до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Державного комітету 

України з питань національностей та міграції, Державної прикордонної слу-

жби, Національної академії наук, та цілого ряду обласних рад та державних 

адміністрацій. 

Указом Президента України № 1330/2005 від 23.09.2005 року «Про 

заходи у зв’язку з 60-ю річницею примусового виселення етнічних українців 

з території Польщі» Кабінету Міністрів було доручено проаналізувати стан 

виконання нормативно-правових актів, прийнятих з метою розв’язання про-

блем примусово виселених з території Польщі етнічних українців та їхніх 

нащадків, підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект 

Закону щодо надання відповідного статусу примусово виселеним з території 

Польщі етнічним українцям, гарантій соціального захисту їх та їхніх нащад-

ків, ініціювати проведення до кінця 2005 року парламентських слухань з 

цього питання. На жаль, ні один із зазначених в Указі президента заходів 

Кабінетом Міністрів не був виконаний. 

У Міністерстві юстиції довгий час тривала робота із залученням 

громадських організацій, які об’єднують депортованих українців, над проек-

том Закону України «Про визначення статусу осіб примусово виселених 

(депортованих) з території Польщі у 1944—1951 роках». Цим законопроек-

том передбачалося встановити, що примусово виселені українці матимуть 

право на відшкодування матеріальних збитків, завданих їм унаслідок приму-

сового виселення, розміри і порядок якого пропонувалося визначити окре-

мим законом. 

Зазначений проект Закону у квітні 2008 року було направлено на по-

годження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Однак, в 

процесі погодження Міністерство юстиції зіткнулось з неможливістю пода-

льшої роботи, оскільки міністерствами (Мінфін, МЗС, Мінпраці) були висло-

влені принципово різні позиції та підходи до згаданого проекту Закону Укра-

їни. У вересні 2008 року в міністерстві юстиції відбулася робоча нарада в 

рамках проведення узгоджувальних процедур, на якій щодо більшості розбі-

жностей було досягнуто домовленості. Після чого даний проект Закону Укра-

їни було надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України. Однак, у зв’язку із 

особливою позицією Мінфіну цей законопроект Кабінетом Міністрів було 

вдруге повернуто у Міністерство юстиції на доопрацювання.  

Міністерство фінансів вважає, що питання проведення розрахунків з 

переселенцями із Польщі було врегульовано ще у 50—80-х роках XX століт-

тя і тому зараз є недоцільним в умовах обмеженості бюджетних ресурсів 

прийняття цього Закону. 

На думку Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин законодавча ініціатива з 
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цього питання повинна виходити від Уряду оскільки підняті в законопроекті 

питання  вимагають здійснення широкого комплексу заходів, які потребують 

скоординованих дій різних гілок державної влади, вирішення яких пов’язано 

з додатковими бюджетними видатками та визначення джерел додаткових 

надходжень до бюджету. 

У Верховній Раді були зареєстровані, але не розглянуті два законо-

проекти внесені народним депутатом Косівим М.В. «Про визнання депорто-

ваними і відновлення прав українського населення примусово переселеного у 

1944—1951 рр.» (№ 1398 від 21.01.2008 року) та «Про визнання депортова-

ними громадян України, які у 1944-1951 рр. були примусово переселені з 

території Польської Народної Республіки на територію Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік» (№ 7152 від 21.09.2010 року), які не були розгля-

нуті Верховною Радою.  

Київським ветеранським правозахисним товариством депортованих 

українців «Холмщина» імені Михайла Грушевського протягом 2010 року із 

залученням юристів було розроблено альтернативний законопроект «Про 

визнання депортованими українців, примусово виселених з території Поль-

щі», який було схвалено на Координаційній Раді Об’єднання товариств депо-

ртованих українців «Закерзоння» та Координаційній Раді товариств «Холм-

щина» в Україні. 

Цим законопроектом відповідно до Загальної декларації прав люди-

ни (1948 р.), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950р.), принципів Конституції України, відновлювалась історична справед-

ливість щодо українців, яких у 1944—1946, 1948 та 1951 роках було приму-

сово виселено з їх етнічних земель,  визначався їх правовий статус, поновлю-

вались їхні права на відшкодування моральних і матеріальних збитків завда-

них внаслідок примусового виселення, засуджувалась політика примусового 

виселення тоталітарними комуністичними режимами УРСР і Польщі сотень 

тисяч українців з їх предковічних земель. 

Альтернативний законопроект був направлений для подальшого 

опрацювання в Комітет Верховної Ради з прав людини, національних мен-

шин і міжнародних відносин та Уповноваженому Верховної Ради України з 

прав людини де і спочив у Бозі. 

24 липня 2014 року за №3019 народними депутатами України Пань-

кевичем О. І., Вітівим А. М., Мохником А. В., Мартинюком Л. С., Сиротен-

ком Ю. М. була зареєстрована Постанова Верховної Ради «Про вшанування 

жертв депортації та етнічних чисток з ознаками геноциду» (до 70-х роковин 

від початку депортації українців Польською Народною Республікою у 1944—

1951 роках), нажаль Верховною Радою не розглянута. 

На наш погляд, шляхи вирішення проблем примусово переселених 

українців на сучасному етапі у великій мірі залежать від активного міжнаро-

дного співробітництва. Надії на відновлення прав депортованих українців 

громадські організації сьогодні пов’язують із вступом до Європейського 



377 

 

Союзу вигнаних і виселених народів (скорочена назва англійською — 

EUEEP). 

31 березня 2007 року в італійському місті Трієсті відбувся I-ий Кон-

грес вигнаних європейців: австрійців, німців, італійців, фінів і представників 

інших етнічних народів та народностей, переселених із своїх земель внаслі-

док Другої світової війни. «Разом нас 18 млн. і тепер наш голос почують в ЄС 

і ООН», — ця фраза була девізом Трієстського форуму. На Конгресі була 

прийнята Трієстська Декларація, в якій 30 європейських організацій, що під-

писали цей документ звернулися до Держав та міжнародних установ з вимо-

гою: 

1. Визнати, що вигнання, примусове масове переселення людей 

є незаконним, забезпечуючи право на повернення; 

2. Затвердити принципи та створити умови, на підставі Міжна-

родного права та Прав людини, які захищають, оберігають, гарантують та 

поновлюють максимальний захист інтересів і прав вигнанців; 

3. Ухвалити національне законодавство та ратифікувати між-

народні угоди з метою забезпечення справедливої сатисфакції, відшкодуван-

ня та поновлення в правах жертвам, або їх родичам та нащадкам, які постра-

ждали у будь-якій формі через вигнання або примусове виселення; 

4. Забезпечити розповсюдження історичної правди щодо ви-

гнання, примусового переселення на всіх рівнях суспільства, зокрема серед 

молоді Держав-членів Європейського Союзу; 

5. Ініціювати взаємодію між вигнанцями та організаціями, які 

об’єднують примусово переселених; 

6. Вжити всіх необхідних заходів щоб покласти край порушен-

ням прав людини, до яких приводять примусові переселення, та здійснювати 

переслідування осіб, що скоїли такі злочини, а також осіб, які не вжили будь-

яких практичних дій, щоб зупинити скоєння таких актів; 

7. Встановити офіційний День пам’яті за узгодженням з Євро-

пейським Союзом на спомин мільйонів людей, які були вигнані, примусово 

переселені, та які стали біженцями протягом останніх 100 років, щоб нагаду-

вати майбутнім поколінням про страхіття війни та воєнних конфліктів. 

Учасники Конгресу закликали усіх, права яких були порушені подіб-

ним чином, приєднатися до їхніх зусиль для реалізації задекларованих цілей 

та спільних задач. 

1 грудня 2007 року було зареєстровано Статут EUEEP. Мета цієї 

міжнародної організації консолідувати зусилля у досягненні цілей Трієстсь-

кої Декларації, добиватися офіційного визнання EUEEP кожною Європейсь-

кою країною, Європейським Союзом та його установами, Радою Європи та її 

установами, акредитації урядами європейських країн. 

Одним із важливих завдань EUEEP є прийняття декларації Європей-

ським Союзом і Організацією Об’єднаних Націй, в якій буде визнана неспра-

ведливість позбавлення мільйонів людей їх власності із-за зміни кордонів. 
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Таким чином, декларація відкриє політичну можливість добиватися повер-

нення майна або компенсації за його втрату. 

З цією метою планується налагодити співробітництво EUEEP з Кон-

гресом неурядових організацій Ради Європи та вивчити можливість ство-

рення в Європарламенті Комісії з питань депортованих європейців. 

Україна є членом ООН і Ради Європи, вже зведено будівлю членства 

в Євросоюзі. 16 вересня 2014 року Верховною Радою України ратифікована 

Угода між Україною і ЄС, в якій закладено принципи політичної асоціації та 

економічної інтеграції. 

Все це невпинно наближає Україну до Євросоюзу. І сьогодні EUEEP  

для депортованих українців може стати одним із ефективних інструментів, 

вирішення болючих проблем з допомогою Ради Європи, ЄС і ООН. 

Щоб не залишитись на узбіччі процесів, які відбуваються в Європі, 

проблеми пов’язані з депортацією українців повинні бути відображені в тих 

документах, що будуть прийматися в цих міжнародних інституціях, виконан-

ня яких буде обов’язкове для всіх європейських країн. 

У березні 2008 року у Львові відбулися всеукраїнські збори керівни-

ків українських громадських організацій, які об’єднують депортованих укра-

їнців. Збори прийняли ухвалу про вступ до EUEEP та делегували Київському 

товариству «Холмщина» імені Михайла Грушевського повноваження пред-

ставляти в EUEEP інтереси восьми громадських організацій, зокрема: Волин-

ського товариства «Холмщина», Всеукраїнського товариства «Лемківщина», 

Івано-Франківського товариства «Бойківщина», Івано-Франківського товари-

ства «Надсяння», Львівського товариства «Любачівщина», Львівського това-

риства «Надсяння», Львівського товариства «Холмщина», Тернопільського 

товариства «Надсяння». 

У жовтні Генеральна Асамблея, яка відбулася у Брюсселі ухвалила 

подання Генеральної Ради і Київське товариство «Холмщина» з 1 січня 2009 

року стало повноправним членом EUEEP, в якому репрезентує всі українські 

товариства, які підписали оригінальний текст Трієстської декларації та про-

токол зборів.  

Хочеться вірити і сподіватися, що з допомогою EUEEP громадські 

організації, які об’єднують депортованих українців зможуть більш ефективно 

впливати на те, щоб нарешті Верховна Рада України ухвалила Закон, який би 

визнав примусово переселених українців з їх етнічних земель на територію 

України жертвами депортації та етнічних чисток за ознаками геноциду, надав 

виселеним та їх дітям статус депортованих, максимально захистив інтереси і 

права вигнанців, забезпечив би право на компенсацію залишеного майна. 

Відповідно до ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

Угода між Урядом Української РСР і Польським Комітетом Націо-

нального визволення про евакуацію українського населення з території 

Польщі і польських громадян з території УРСР від 09.09.1944 року (далі — 
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Угода) вперше офіційно опублікована 24 травня 2006 року у виданні «Офі-

ційний вісник України». 

З огляду на те, що обов’язок України за вказаною Угодою не припи-

нився, держава зобов’язана компенсувати всім депортованим особам або 

їхнім нащадкам вартість майна, залишеного у Польщі. 

Так, тільки на Закерзонні, територія якого складає 19,5 тис. кв. км 

етнічні українці залишили 102 тисячі господарств, 89 тисяч житлових і 160 

тисяч господарських будівель, 461 тисячу гектарів сільськогосподарських 

угідь, 165 тисяч гектарів озимих і ярових посівів, 14 тисяч тон зерна. 

Однак, ні Українська РСР, ні її правонаступник за міжнародними до-

говорами — Україна, жодних дієвих кроків у цьому напрямку до цього часу 

не зробила, що підриває довіру українців як до власної держави, так і до між-

народних інструментів регулювання суспільних відносин. 

Згідно з ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод кожна особа має право мирно володіти 

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними прин-

ципами міжнародного права. 

За даною Угодою, право на відшкодування вартості рухомого і неру-

хомого майна, що залишилось на території Польщі мають всі українці, які 

були примусово переселені на територію Української РСР, а також їхні на-

щадки. Більшість з них через неврегульованість на законодавчому рівні вка-

заної проблеми, до цього часу жодної компенсації (відшкодування) не отри-

мали. 

Республіка Польща, маючи намір стати повноправним членом Євро-

пейського Співтовариства, протягом останніх десятиліть розробила та впро-

вадила в дію національне законодавство, що гарантувало полякам, які за 

Угодою були переселені з території Української РСР на територію Польщі, 

відновлення їхніх майнових прав. 

Україна теж має піти за прикладом Республіки Польща. З метою від-

новлення  історичної справедливості, виявлення поваги до прав і свобод лю-

дини та дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права 

Україні також слід ухвалити національну законодавчу базу щодо повернення 

державою її боргу за Угодою депортованим або їхнім нащадкам. 

Саме тому питання погашення нашою державою цього боргу перед її 

громадянами повинно бути частиною інтеграційних реформ для України.  

Згідно інформації Міністерства Закордонних Справ України біль-

шість посткомуністичних країн, зокрема Литва, Латвія, Естонія, Польща, 

Словаччина, Чехія, вирішили на державному рівні подібні проблеми для 

своїх громадян, відшкодувавши в різний спосіб, моральні та матеріальні 

збитки, завдані їм внаслідок примусового виселення.     

Дякую за увагу! 

вересень, 2014 р. 
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ВИСТУП 

Голови товариства Романюка С. В. на Пам’ятній Академії «Від депорта-

ції до депортації»  (до 100-річчя першої депортації та 70-х роковин другої 

депортації етнічних українців з території, яка тепер належить Польщі) 

 

Шановні науковці! 

Дорогі Краяни! 

Одним із трагічних наслідків Першої та Другої світових воєн, які ві-

дбулися у XX столітті залишаються депортації майже одного мільйона етніч-

них українців з їх предковічних земель, які тепер знаходяться на території 

сучасної Польщі. 

У період Першої світової війни Урядом царської Росії було депорто-

вано із Холмщини і Підляшшя вглиб Росії понад 300 тисяч етнічних україн-

ців. 

Відступаючи під натиском австрійсько-німецьких військ російські 

війська залишали після себе безлюдну та економічно спустошену територію. 

Урядом царської Росії було прийнято рішення про обов’язкове виселення з 

цієї території також цивільного населення, передовсім української правосла-

вної людності. 

Ось, як описували очевидці процес виселення (депортації) холмща-

ків: «Російська армія відступаючи гнала перед собою нещасливий народ. До 

кожного села заїздили козаки й підпалювали хати, людям не лишали навіть 

часу вийти з поміж полум’я… Біженські валки, як ті журавлі тягнулися на 

північ і схід. Позаду них була армія та смерть, а попереду — далекий шлях, 

невідома чужина. Довгий біженський шлях був вкритий свіжими могилами, 

хрестами і непохованими трупами». На депортаційних шляхах від голоду, 

холоду та інфекційних захворювань загинули 90 тисяч українців.  

Під час Другої світової війни та після її закінчення Польським Комі-

тетом національного визволення разом з Урядом Української РСР депортова-

но із Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемківщини, Західної Бойківщини в 

УРСР понад 500 тисяч етнічних українців, а під час військової акції «Вісла» 

(1947 р.) — на північно-західні землі Польщі було депортовано ще 150 тисяч 

етнічних українців.  

Напередодні депортації сотні представників української інтелігенції, 

священників, тисячі мирних мешканців українських сіл та містечок внаслідок 

нечуваного за жорстокістю масового терору стали жертвами збройних напа-

дів, кровавих розправ, здійснених Армією Крайовою та іншими підпільними 

польськими націоналістичними формуваннями. Банди поляків вночі оточува-

ли українські села, грабували, дотла спалювали садиби, знищували їх мирних 

мешканців. Усього було спалено 300 сіл, пограбовано 2268 родин. Саме так 

керівництво польського підпілля змушувало місцевих українців покидати 

свої споконвічні землі та перебиратися за Буг. 

У результаті другої депортації за межами батьківського краю опини-

лось майже 200 тисяч українських сімей. Це був час нелюдських випробу-
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вань, принижень та знущань, розлучення цілих громад та родин, втрати на-

житого роками майна, бездушного ставлення до депортованих зі сторони 

радянської влади. Обіцяної землі та відшкодувань за втрачене рухоме та 

нерухоме майно депортовані українців в Україні не отримали. 

Депортаціями етнічним українцям завдано непоправних матеріаль-

них, людських і моральних втрат, обірвані родинні зв’язки, поруйновано 

духовні святині, знищено цілий пласт духовної і матеріальної культури, яка 

була складовою загальноукраїнської. Практично призупинено тисячолітнє 

існування найзахіднішої гілки українства. 

Масові депортації сотень тисяч етнічних українців довгі роки були 

практично забороненою темою і тільки після розпаду Радянського Союзу 

відкрилися реальні масштаби національної трагедії етнічних українців. 

Відходить у вічність останнє покоління депортованих українців, які 

понад сім десятиліть потерпають від брутального ігнорування їхніх людських 

прав, незаконної експропріації майна, замовчування польською і українською 

владами правди про етноцид етнічних українців. Тисячі загиблих українців 

не мають власної могили, до якої б могли принести квіти діти, онуки, прав-

нуки. 

Понад 20 років товариства, які об’єднують депортованих етнічних 

українців звертаються з проханнями до Верховної Ради України розглянути 

питання депортації, її наслідків, визначити їй належну політико-правову 

оцінку, прийняти відповідне законодавство, спрямоване на розв’язання про-

блем, породжених примусовим виселенням. 

Зокрема, добитись для депортованих та їх нащадків відшкодувань за 

завдані матеріальні і моральні збитки, а також для них на міждержавному 

рівні з республікою Польща і Євросоюзом забезпечити безвізовий режим, 

оскільки вони мають потребу щорічно відвідувати свою малу батьківщину, 

місця свого походження, богослужіння в своїх колишніх храмах, могили 

предків.  На жаль, ці питання і досі не розглянуті, а передбачені законом 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» окремі 

пільги для депортованих відмінено. 

Відповідно до Програми під час Пам’ятної Академії відбулися на-

ступні заходи: 

- поминальний молебень в пам’ять про жертви депортації, за 

безвинно убієнних, та померлих в ході депортацій, за спалені українські села, 

за знищенні православні церкви, за замучених в концтаборі Явожно, за вояків 

УПА, які загинули захищаючи українське населення від польських боївок, 

який провів отець Олег, настоятель Храму святого Миколая Чудотворця 

Української православної церкви Київського патріархату; 

- вітання від Українського інституту національної пам’яті (ві-

тав Тіліщак В. С., заступник директора) та Історико-меморіального музею 

Михайла Грушевського (вітала С. М. Панькова, директор); 

- презентація монументального трьохтомного видання «Від 

депортації до депортації» (презентував співавтор Макар Ю. А., завідувач 
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Кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук, професор); 

- виступи відомих науковців-дослідників історії України поль-

сько-українських взаємин та депортацій, а також рецензенти трьохтомника і 

депортовані члени товариства, серед яких: Кульчицький С. В. — завідувач 

відділом Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, 

професор; Євтух В. Б — директор інституту соціології, соціальних комуніка-

цій  Національного педагогічного університету імені Драгоманова, член ко-

респондент НАН України; Жалоба І. В. — завідувач кафедри дипломатичної 

та кореспондентських служб Дипломатичної академії України при МЗС Ук-

раїни, доктор історичних наук, професор (рецензент видання); Михайліна 

Л. Т. — директор Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника, доктор історичних наук, професор;  

Желізняк М. Т. — директор інституту енциклопедичних видань НАН 

України, кандидат філологічних наук; Перга Ю.М. — асистент кафедри істо-

рії НТУ «Політехнічний інститут», дослідник; Босаковський І. Л. — депорто-

ваний з села Березно Холмського повіту, заступник Голови Правління; Ша-

лівська З. В. — нащадок родини депортованих із села Славетин Замістського 

повіту. 

Учасники Пам’ятної Академії прийняли Всеукраїнську декларацію 

(до 100-річчя першої депортації та 70-х роковин другої депортації етнічних 

українців з території , яка тепер належить Польщі). 

По завершенню Пам’ятної Академії відбувся унікальний концерт ка-

мерного ансамблю «Артехата» під керівництвом Мирослави Которович, 

нащадка депортованого з села Гостинне Грубешівського повіту Богодара 

Которовича, всесвітньовідомого українського скрипаля та за участі Заслуже-

ного артиста України, виконавця холмських і лемківських пісень Івана Дер-

ди, нащадка родини депортованих із села Летовіце (Західна Бойківщина). 

 

вересень, 2015 рік 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ 

До 100-річчя першої депортації та 70-х роковин другої депортації 

етнічних українців з території, яка тепер належить Польщі 

 

Одним із трагічних наслідків Першої і Другої світових воєн, які від-

булися у XX столітті є депортація майже одного мільйона етнічних українців 

з їх предковічних земель, які тепер входять до складу Польщі. 

У період Першої світової війни Урядом царської Росії депортовано із 

Холмщини і Підляшшя вглиб Росії понад 300 тисяч етнічних українців. 

Під час Другої світової війни та після її закінчення в 1944—1951 рр., 

1948 та 1951 рр. комуністичними тоталітарними режимами Польщі та Радян-
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ського Союзу було депортовано із Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемкі-

вщини, Західної Бойківщини в УРСР понад 500 тисяч етнічних українців. А 

під час військової акції «Вісла» (1947 рік) — на північно-західні землі Поль-

щі ще 150 тисяч етнічних українців. 

Депортаціями етнічним українцям завдано непоправних матеріаль-

них, людських і моральних втрат, обірвано родинні зв’язки, поруйновано 

духовні святині, знищено цілий пласт духовної і матеріальної культури, яка 

була складовою загальноукраїнської. Практично призупинено тисячолітнє 

існування найзахіднішої гілки українства. 

Учасники Пам’ятної Академії «Від депортації до депортації», 

- посилаючись на Загальну декларацію прав людини ООН від 

10 грудня 1948 року згідно якої «визнання гідності, яка властива всім членам 

людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи, справед-

ливості та загального миру», 

- керуючись відповідними принципами і положеннями резо-

люції 96(і) Генеральної Асамблеї ООН від 11 грудня 1946 року, Конвенції 

ООН «Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів 

проти людства» від 26 листопада 1968 року, а також Міжнародного пакту 

«Про громадянські і політичні права» від 16 грудня 1966 року, 

- засуджуючи сплановані та послідовно здійснені Урядом цар-

ської Росії, Польським Комітетом національного визволення, Урядом  Укра-

їнської РСР депортаційні дії проти українського населення, яке проживало на 

споконвічних українських землях, спрямовані на знищення українства та 

української культурної спадщини, позбавлення українського народу своєї 

малої батьківщини:  

1. Розглядають ці сумні дати в житті депортованих етнічних 

українців та їх нащадків, як важливу віху в процесі продовження боротьби за 

історичну справедливість, під девізом «Пам’ятаємо і вимагаємо». 

2. Закликають Верховну Раду України, Державну Думу Росій-

ської Федерації, Сейм Республіки Польщі, дотримуючись міжнародних зо-

бов’язань щодо захисту прав людини та основних свобод, дати нову оцінку 

своєму власному минулому, визнати та засудити здійснені в XX столітті 

Урядом царської Росії, Польським Комітетом національного визволення, 

Урядом Української РСР депортації сотень тисяч етнічних українців, вшану-

вати на державному рівні пам’ять невинних жертв, висловити депортованим 

та їх рідним співчуття, закласти основу для порозуміння. 

3. Виражають надію, що визнання і засудження депортації ет-

нічних українців на державному рівні стане важливим відправним пунктом 

для процесу історичного примирення народів. 

4. Звертаються до держав — членів ООН, міжнародних органі-

зацій, до всіх людей доброї волі, незалежно від національності і релігійної 

приналежності, спрямувати свої зусилля на відтворення історичної справед-

ливості і вшанування пам’яті жертв депортації етнічних українців. 



384 

 

5. Віддають шану полеглим і померлим під час депортацій, а 

також воякам Української Повстанської Армії, які у вирі воєнних подій геро-

їчно і жертовно боронили українське цивільне населення від знищення та 

особливу шану і вдячність тим, простим росіянам і полякам, які підтримува-

ли українців, рятували їх, надавали  гуманітарну допомогу. 

6. З гордістю констатують, що переживши дві депортації знач-

на частина етнічних українців у XX столітті проявила непохитну волю і наці-

ональну свідомість, зберегла і розвинула національні цінності, добилась зна-

чних успіхів у відродженні своєї культури, в науці і освіті, внесла вагомий 

вклад в соціально-економічний розвиток Польщі і України й інших республік 

колишнього Радянського Союзу. 

7. Закликають Верховну Раду України провести Парламентські 

слухання з питань депортації етнічних українців з території Польщі та 

прийняти Закон, в якому засудити політику примусового виселення за націо-

нальною ознакою сотень тисяч етнічних українців з їх предковічних земель 

та дати правову оцінку етноцидним діям організаторів цих злочинів, офіційно 

визнати депортації національною трагедією українського народу, ухвалити 

механізм відшкодування депортованим українцям моральних і матеріальних 

збитків, завданих внаслідок депортації. 

8. Звертаються з проханням до Ради Європи, Європейського 

Союзу, Організації з безпеки та співробітництва у Європі сприяти європейсь-

кій поінформованості про депортації етнічних українців та прийнятті Украї-

ною з цього питання національного законодавства, забезпеченню безвізового 

режиму для депортованих з Польщі етнічних українців та для їх нащадків, які 

мають потребу у відвідуванні місць свого походження, церковних урочистос-

тей, могил предків. 

9. Звертаються з проханням до Українського інституту націо-

нальної пам’яті: 

- з участю вчених дослідників, правників, громадських органі-

зацій, які об’єднують депортованих українців підготувати Національну допо-

відь про депортації етнічних українців в XX столітті та ініціювати проведен-

ня по даній проблематиці Парламентських слухань; 

- ініціювати встановлення в Україні Дня Пам’яті депортова-

них етнічних українців на вшанування пам’яті сотень тисяч людей, які були 

депортовані або стали біженцями протягом останніх ста років, щоб нагадува-

ти майбутнім поколінням про страхіття війни та воєнних конфліктів, а також 

добитись внесення в навчальні посібники з історії України розділу щодо 

депортацій українців в XX столітті з метою збереження історичної пам’яті і 

формування у молодого покоління негативного ставлення до насильства та 

порушення прав людини. 

10. Закликають нинішні і майбутні покоління українців, нащад-

ків депортованих шляхом виявлення патріотизму і національної свідомості 

завжди захищати історичну пам’ять українців. 
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11. Схвалюють тритомник «Від депортації до депортації» (авто-

ри Макар Юрій, Горний Михайло, Макар Віталій), виданий до 100-річчя 

першої депортації та 70-х роковин другої депортації етнічних українців, в 

якому на базі зібраних в архівах України, Польщі, Канади матеріалів, з залу-

ченням опублікованих документів і значної кількості наукових опрацювань 

автори виклали своє бачення долі українців Холмщини та Південного Під-

ляшшя від їх вивезення (депортації) вглиб Росії під час Першої світової вій-

ни, їх переживань у складі міжвоєнної Польщі, під час Другої світової війни, 

так званої евакуації (фактично депортації) на підставі угоди від 9 вересня 

1944 року до УРСР і військової акції «Вісла» — депортації в межах кордонів 

повоєнної Польщі. 

 

вересень, 2015 р. 

 

 

ДОПОВІДЬ 

Голови товариства Романюка С. В. на загальних зборах «Трагедія украї-

нців Закерзоння і поляків на Східних Кресах (кордонах) у світлі сучас-

них подій, які відбуваються у Польщі і Україні» у зв’язку з ухваленням 

Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня та 22 липня 

2016 року щодо Волинської трагедії та звернення української громадсь-

кості і Заяви Верховної Ради України з цього приводу 
 

Шановні краяни! 

Всім нам добре відомо, що під час і після II Світової війни на Заке-

зонні сотні представників української інтелігенції, священників, тисячі мир-

них мешканців українських сіл і містечок в наслідок нечуваного за жорстокі-

стю та масовістю терору, стали жертвами збройних нападів, кровавих розп-

рав, здійснених Армією Крайовою та іншими підпільними польськими шові-

ністичними формуваннями. 

Польські шовіністи вважали головним своїм ворогом не німецьких 

окупантів, а українських націоналістів, долучаючи до них усіх українців. 

Тільки Армією Крайовою було вчинено збройні напади на 180 укра-

їнських сіл, вбито близько 5 тисяч українців, пограбовано тисячі українських 

родин, спалено 304 села. Вояки Армії Крайової, разом з бандами місцевих 

поляків вночі оточували українські села, дотла спалювали садиби, знищували 

їх мирних мешканців. 

Символом мучеництва українського населення Холмщини є село Са-

гринь, в якому 10 березня 1944 року вояки Армії Крайової вчинили звірячу 

розправу над його мирними мешканцями. За одну ніч було спалено близько 

300 українських господарств, вбито і замордовано близько 1200 мешканців 

Сагриня і тих, хто прибув сюди із навколишніх сіл. 

Однак, у Польщі впродовж всього часу замовчується трагічна доля 

українців на Закерзонні, зокрема замовчуються українські жертви етнічної 
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чистки, які проводила Армія Крайова, Батальйони Хлопські і інші воєнізовані 

шовіністичні банд формування. Натомість увага польського суспільства пос-

тійно привертається до трагедії поляків на Східних кресах. 

Так, 5 липня 2009 року в Ясній Горі поблизу Ченстохови відбувся 

XV Всесвітній з’їзд кресовян, в якому прийняли участь кілька сот членів 

різних кресових організацій. 

На Ясній Горі також відбувся «Відкритий кресовий форум, присвя-

чений 66-річниці Волинської різні», під час якої від рук українців впало, як 

оцінюють польські історики, щонайменше 50 тис. польських жертв. 

На форумі були прийняті постанови про створення мавзолею жерт-

вам геноциду та про встановлення у Варшаві пам’ятника «Жертвам геноциду, 

здійсненого ОУН-УПА на населенні польських Кресів», 

15 липня 2009 року Сейм Республіки Польща прийняв Ухвалу у 

справі трагічної долі поляків на Східних Кресах, якою вшанував польські та 

українські жертви етнічної чистки на Волині в 1943—1944 рр. 

Наводжу повний текст цієї постанови у перекладі (він короткий, але 

дуже показовий). «У липні 2009 року минає чергова, 66-та річниця від здійс-

неної Організацією українських націоналістів та Українською повстанською 

армією на Кресах II Речі Посполитої так званої антипольської акції — масо-

вих мордів у формі етнічної чистки, характерних для геноциду. 

Сейм віддає честь повбиваним співвітчизникам і польським грома-

дянам інших національностей, а також Армії Крайової, Кресової самооборо-

ни, Селянських батальйонів, які піднялися для драматичної боротьби-захисту 

польського цивільного населення, а також з болем пам’ятає про жертви укра-

їнського цивільного населення. Сейм РП висловлює особливу шану і вдяч-

ність цим українцям, які за ціну власного життя помагали і рятували своїх 

польських сусідів. 

Трагедія поляків на Східних Кресах II Речі Посполитої повинна бути 

привернута історичній пам’яті сучасного покоління. Це завдання для всієї 

публічної влади в ім’я ліпшого майбуття і порозуміння народів нашої части-

ни Європи, у цьому поляків і українців». 

8—10 квітня 2010 року в Києві в Українському домі ВО «Правоза-

щитное общественное движение «Русскоязычная Украина» (Україна), яку 

очолює В. Колісиченко — народний депутат України і «Общество» Увекове-

чивания Памяти Жертв Преступлений Украинских Националистов (Польща) 

організували для киян і гостей столиці провокативну фотовиставку «Волынс-

кая резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА». 

Як потім з’ясувалось, представлені на виставці матеріали — це брех-

ня і фальсифікація. Загальновідомі фотографії про злочини німецьких геста-

повців та радянських чекістів автори виставки подавали як вчинені українця-

ми, зокрема ОУН-УПА. Не зрозуміло також де взялися єврейські жертви під 

час «Волинської різні», коли на той час, як стверджують дослідники голокос-

ту, німці вже винищили євреїв на окупованих територіях. 
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Учасниками прес-конференції «Провокаторів захищає антинародна 

влада», яка відбулася в УНІАН і на якій були присутні члени нашого товари-

ства, було прийнято звернення до депутатів парламентської опозиції ініцію-

вати створення парламентської слідчої комісії з розслідування інциденту в 

Українському домі 8 квітня, а також закликали громадськість України не 

допустити у своїх регіонах провокаційних вояжів з виставками. Які можуть 

призвести до випадків ксенофобії, антисемітизму та міжнаціонального про-

тистояння. 

В свою чергу, я передав всім головам обласних товариств каталог ці-

єї виставки для підготовки до можливої провокації на місцях. 

22 липня 2010 року за ініціативою Польської народної партії і Патрі-

отичного кресового руху на розгляд Сейму внесений проект постанови про 

проголошення 11 липня Днем пам’яті мучеництва поляків, які проживали на 

так званих «східних кресах» (кордонах). 

22 березня 2010 року на засіданні IV сесії міжпарламентської асамб-

леї Верховної Ради, Сейму Польщі і Сейму Литви, яка проходила в Києві 

Борис Тарасюк призвав депутатів Сейму не допустити прийняття цієї поста-

нови «Ми переконані, що непрості питання нашої історії повинні вирішува-

тися в дусі взаємної згоди і розуміння, а не продумані різкі кроки тільки пе-

решкодять  суспільствам Польщі і України зробити правильні висновки із 

трагедії минулого», сказав Тарасюк. 

7 липня 2016 року Сенат Республіки Польща, а 22 липня Сейм Рес-

публіки Польща ухвалили постанови «Щодо вшанування пам’яті жертв гено-

циду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Поспо-

литої у 1939—1945 роках» 

В цій постанові йдеться, зокрема, про таке: 

«На липень 2016 року припадає 73-тя річниця апогею злочинної хвилі, 

до якої на Східних Кресах II Речі Посполитої вдалися Організація українських 

націоналістів (ОУН) і Українська повстанська армія (УПА), а також СС 

«Галичина» та інші українські формування колабораціоністів. У результаті 

геноциду в 1939—1945 роках було вбито сотні тисяч громадян II Речі Поспо-

литої. 

… 

Сенат Республіки Польща віддає данину пам’яті громадянам II Речі 

Посполитої, по-варварськи вбитих  українськими націоналістами. 

… 

Жертви злочинів, скоєних в 40-х роках українськими націоналістами, 

досі не були належним чином відзначені, а масові вбивства  не були названі 

геноцидом згідно з історично правдою. 

... 

Сенат Республіки Польща закликає Сейм Республіки Польща вста-

новити 11 липня Національним днем пам’яті Речі Посполитої». 
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Щодо Волинської трагедії поляки та українці неодноразово прийма-

ли спільні політичні документи, спрямовані на порозуміння та взаємне про-

щення, зокрема: 

- Заяву Президентів України та Республіки Польща «До поро-

зуміння і єднання» від 21 травня 1997 року; 

- Заяву парламентів України та Республіки Польща у зв’язку з 

60-ю річницею Волинської трагедії від 10 липня 2003 року; 

- Спільну заяву Президентів України та Республіка Польща 

«Про примирення — в 60-у річницю трагічних подій на Волині» від 11 липня 

2003 року; 

- Послання Греко-Католицьких Єпископів України та Римо- 

Католицьких Єпископів Польщі з нагоди акту взаємного пробачення і поєд-

нання від червня 2005 року; 

- Спільну заяву Президента України та Президента Республіка 

Польща з нагоди 60-ї річниці акції «Вісла» від 27 квітня 2007 року; 

- Спільну декларацію між Українською Греко-Католицькою 

Церквою та Римо-Католицькою Церквою Польщі з нагоди 70-х роковин зло-

чину на Волині від 28 червня 2013 року. 

- Декларацію Президентів України та Республіка Польща у 25-

у річницю Незалежності України від 24 серпня 2016 року. 

Таким чином, українці та поляки вже досягли порозуміння та надали 

спільну політичну оцінку подіям на Волині. 

Вочевидь ухвалення Сенатом та Сеймом Республіки Польща антиук-

раїнських постанов може негативно вплинути на польсько-українські стосун-

ки. 

Приведені факти яскраво свідчать, про те, що Польща продовжує 

звинувачувати українців в  трагедії поляків на Волині в той час як Україна 

бажає не згадувати про трагедію українців на Закерзонні. Польському суспі-

льству і надалі продовжують нав’язувати однобічні історичні оцінки україн-

сько-польського конфлікту, спроби зведення історичної правди до контексту 

української вини, польських жертв на Волині, замовчування питання україн-

ських жертв на Закерзонні. Така практика не є шляхом до об’єктивної й відк-

ритої розмови про історичне минуле. 

Прошу підтримати схвалену Верховною Радою України Заяву «У 

зв’язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 і 

22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії» якою Верховна Рада закликає 

припинити політизацію трагічних сторінок українсько-польської історії та 

зосередити зусилля на конструктивній побудові взаємин між Україною та 

Республікою Польща для зміцнення партнерства в демократичній Європі на 

підставі європейських цінностей. 

Вересень, 2016 р. 
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