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Переселенські процеси 1944–1946 рр. визначалися політичною ідеологією правлячої в СРСР
влади та позицією новоутвореної Польської Народної Республіки. Відповідно до угоди від
9 вересня 1944 р. переїзди українців із Польщі в УРСР і поляків на захід у Польщу повинні були
відбуватися добровільно. Переселення ж в західні регіони УРСР відбувалося не лише з Польщі,
а й з південно-східних областей республіки, де умови проживання виявились нестерпними для
українців, які прибули з польських теренів. У подальшому переселенські процеси набрали
репресивного характеру, оскільки польські комуністи прийняли сталінську модель національної
політики на примусове переселення, запровадили принцип колективної відповідальності. Таким
чином, переселенські акції набрали характеру примусових депортацій.
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Завершення Другої світової війни привело до масових депортацій народів які
входили до складу СРСР, а також проживали на території Центрально-Східної
Європи, яка увійшла в сферу інтересів радянської держави. Дослідники
депортацій них процесів того часу вважають, що переселенські процеси другої
половини 40-х років ХХ ст. визначались політичною ідеологією правлячої в СРСР
влади. Саме в цей період масові переселення зачепили українців, які проживали
на території Польщі, яких депортували в СРСР: південні та південно-східні,
західні регіони УРСР, на територію Сибіру і Казахстану. Одночасно поляків із
західних областей УРСР почали переселяти на землі польської держави.

Польські дослідники проблеми Є. Місило, Р. Дрозд, Б. Гук, В. Мокрий
вважають, що при депортації українців з Польщі важливими були політичні
питання відносин між СРСР і Польщею. Військові фактори при проведенні
депортацій носили другорядне значення. Українські дослідники теми
В. Сергійчук, Г. Щерба, С. Копчак, Й. Кривуцький, С. Кульчицький, С. Макарчук
розглядають переселенські акції у 1944–1946 рр. як такі, які завчасно планувалися
і при допомозі яких передбачалося знищення українського етнічного населення
на території Польщі.

Завершення війни і встановлення нового польсько-українського кордону
привело до того, що на території Польщі проживало близько 700 тис. українців.
В основному вони проживали у Краківському, Жешувському, Люблінському і
Білостоцькому воєводствах1.

1 Іван Козловський, Встановлення українсько-польського кордону 1941–1951 рр. (Львів:
Каменяр, 1998), 157.
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В літературі утвердилася думка, що українці проживали на території Польщі
у прикордонних з УРСР регіонах, що відповідає істині лише частково. Фактично
не дивлячись на віддаленість від основних центрів українського політичного,
культурного і релігійного життя Галичини і Волині, тут існувала умови, які сприяла
виникненню компактної української меншини з визначеними політичними
вимогами2.

Українське населення на цих землях було автохтонним і залишаючись для
українців історичним, культурним, релігійним, мовним прикордонням. Хоча
залишалися впливи польської культури, в українців залишалось тяготіння до само
ідентифікації. У зв’язку з віддаленістю від традиційних центрів Галичини і Волині
українське населення на цих землях було достатньо розділено релігійно (греко-
католиків-близько 70%, православних – 30%) і неоднорідним за рівнем розвитку
національної самосвідомості. Така констатація є важливою для того, щоби
зрозуміти позиції українців після 1944 р., а також для належної оцінки політика
Польської держави, яка  проводилася щодо національних меншин, яка ігноруючи
зазначеними факторами, розглядала українську спільність як однорідну масу з
яскраво вираженими націоналістичними, антипольськими і антикомуністичними
поглядами3.

До напливу значної кількості українського населення в СРСР урядові
працівники, перш за все Народного Комісаріату Внутрішніх Справ (далі НКВС)
готувалися завчасно. Ще 28 серпня 1944 р. нарком Лаврентій Берія підписав
указ № 001663 про організацію контрольно-пропускних пунктів на українсько-
польському кордоні. Керівництво прикордонних військ повинно було створити 12
таких пунктів. Також планувалося створити 6 контрольно-фільтраційних таборів,
в кожному з яких повинно було розміщуватися до 3 тис. осіб. Охорона об’єктів
була доручена конвойним частинами НКВС. З метою початкової фільтрації
депортованих і для виявлення нелояльних у відношенні до радянської влади
українських націоналістів на цих пунктах повинні були діяти комісії із 3-х офіцерів
органів безпеки4.

Обопільне переселення відбувалося згідно угоди між урядом Української
Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного
Визволення (далі – ПКНВ), підписаної 9 вересня 1944 р. в Любліні. Угоду
підписали Микита Хрущов і Едвард Осубка-Моравський.

У відповідності з договором обопільне переселення великих мас людей від
9 вересня 1944 р., навіть до кінця ще не визначених кількісно, повинно було

2 Андрій Лінкан, “Операція “Вісла”: минуле і сьогодення,” Наукові записки: Збірник наукових
статей національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2000): 187–197.

3 М. Камінський, “Через трагедію до порозуміння. Українсько-польська угода про
переселення від 9 вересня 1944 року: позиції і цілі сторін,” Дзвін 5 (1997): 86–89.

4 Зборник законов Украинской ССР и указов Президиума Верховонго Совета Украинской
ССР. 1931–1979, составитель В. К. Калинин (Киев: Политиздат Украини, 1980), т. 1, 512.
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проводитися в короткі терміни – з 15 жовтня 1944 р. до 1 лютого 1945 р. Евакуацію
проводили відповідно московської угоди від 6 червня 1945 р.

Сторони брали на себе зобов’язання надати переселенцям, які прибували в
їх країни, грошові субсидії в розмірі 5 000 радянських карбованців або
еквівалентну суму в польських злотих. Евакуйованим дозволялося переводити
з собою продукти харчування, господарський реманент, побутове майно
загальною вагою до двох тонн і гроші до 1000 карбованців, а селянам худобу і
коней, корів, овець, свиней, домашню птицю. Житлові і господарські будівлі,
залишені переселенцями, земля, ліс, угіддя і посіви підлягали описам і внесенню
в документи, після чого їх пред’являли за місцем прибуття, а переселенці могли
отримати відповідну компенсацію: садибу, житло, землю і грошову суму, іншу
матеріальну компенсацію. За кожний залишений на місці попереднього
проживання гектар посівів переселенець отримував за місцем прибуття чотири
центнери зерна5.

Особливо коректувалися терміни виконання угоди від 9 вересня 1944 р. Вже
до кінця 1944 р. стало зрозумілим, що завершити депортацію до 1 лютого 1945 р.
неможливо. Практично у грудні 1944 р. і січні 1945 р. вони лише набрали масового
характеру. Наприклад, до 5 грудня 1944 р. з 87.7 тис. поляків Львова, які були на
обліку, виїхало лише 946 осіб. У зв’язку з цим сторони домовились продовжити
термін виконання угоди до 1 травня 1945 р. Коли ж і цей термін виявився
нереальним, М. Хрущов звернувся до прем’єр-міністра тимчасового уряду
Польської Республіки Є. Осубки-Моравського з пропозицією перенести дату
завершення обопільної евакуації населення на 1 серпня 1945 р. Але і цього часу
виявилось недостатню для завершення масштабної евакуації. Термін офіційно
переносили ще до 15 січня 1946 р. Формально про виконання угоди оголосили
лише 6 липня 1946 р.6

Як з українського, так і польського боку була проведена велика організаційна,
виконавчо-силова, агітаційна, перевізна і охоронна діяльність. Вже 19 вересня
1944 р. Раднарком УРСР і ЦК КП(б)У прийняли постанову про евакуацію
українського населення з території Польщі і польських громадян з території
Української РСР, якою передбачалося створення необхідних виконавчих
структур, визначалися області прийому переселенців з Польщі, а також
планувалися інші заходи на виконання угоди від 9 вересня 1944 р. Було
сформовано головне представництво Уряду УРСР в Любліні на чолі з
М. Підгорним і в Луцьку на чолі з А. Цоколем. Тимчасовий уряд Польщі
сформував представництво Головного уповноваженого ПКНВ в Луцьку на чолі
з В. Вольським і в Любліні під керівництвом З.Бендажа. З польського боку

5 Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали,
спогади, ред. Юрій Сливка (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
1996), т. 1, 650

6 Євген Місило, “Українці у Польщі (1944–1947): ґенеза акції “Вісла”,” Україна і Польща
між минулим і майбутнім (Львів: Фенікс, 1991), 6–24.
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створювалися евакорайони в кожному із повітів, в яких передбачався виїзд
українців (в Холмі, Грубешові, Томашові, Замості, Красноставі, Білгораї, Влодаві,
Сяноку, Ясло, Новому Сончі, Горлиці). У західних областях УРСР евакорайони
було створено в Луцьку, Ковелі, Рівному, Дубно, Львові, Кам’янці-Бузькій,
Золочеві, Раві-Руській, Дрогобичу, Стрию, Самборі,Ходорові, Тернополі, Чорткові,
Кременці, Станіславі. Дещо пізніше – в Чернівцях. Заступниками державних
уповноважених на державному і евакорайонів рівні були офіцери органів НКДБ
або відповідальні польської служби безпеки7.

У розпорядження вказаних структур для евакуації населення формувалися
відповідні збройні формування і громадянські службовці. Як правило
уповноважені уряду УРСР і ПКНВ виконувала свої функції в тісному контакті з
партійним керівництвом і державними органами влади8.

Створені з обох боків кордону евакоструктури планували розпочати свою
діяльність з 15 вересня 1944 р. Всього в Польщі було взято на облік
497 682 українців (125 949 сімей)9.

Виселення українців з їх історичних земель розпочалося 1 листопада 1944 р.
із відправлення першого ешелону з жителями села Стрільці Грубешівського
повіту. Ешелон складався із 28 вагонів, які повезли в УРСР 78 господарів, які
нараховували 290 осіб.

Відповідно до угоди від 9 вересня 1944 р. переїзди повинні були носити
виключно добровільний характер. В перші місяці операції переїжджали в першу
чергу сім’ї, господарства яких були зруйновані війною, а також ті, яким
загрожували дії польського підпілля. Деякі із сучасних вчених вважають, що
українські сім’ї їхали в Україну, щоб жити заможніше, оскільки в Польщі вони
жили бідно. Те, що українці в Польщі жили бідніше, ніж поляки, – відомий факт.
Врешті решт така доля чекала кожен з народів, який не користувався рівними
правами з титульною нацією. Існували обмеження в досягненні освіти,
передовсім вищої, відповідно, українців було мало в університетах.
Стверджувати, що українці були задоволені своїм матеріальним і національним
становищем в Польщі, не доводиться. З іншого боку, не слід вважати, що українці
в Польщі мали великі ілюзії зростання рівня життя своїх спів племінників в умовах
радянської влади. Окремі українці виїхали в УРСР ще в 1939 і 1940 рр. Однак
пізніше вони не радили діяти за їхнім прикладом.

З часом добровільність виїзду ставала все більш ілюзорного. Адміністрація,
окрім обмеження громадянських прав проявляла тиск з метою збільшення числа
оголошених на виїзд із Польщі.

7 Володимир Сергійчук, “І за Бугом, і за Сяном … Українські етнічні території,” Всесвіт 1
(1998): 184–188.

8 Олександр Боровик, “Акція “Вісла”: був початок, але ж буде кінець?,” Церква і життя 23
(1997): 18.

9 Наталя Кляшторна, “Трагедія, що обросла міфами: масова депортація українців з Польщі
у 40–50-х роках вперто замовчується,” День, 21 липня 2001, 5.
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У ході переселенської операції кількість факторів, які “позитивно” впливали
на українців, що бажали залишатися в Польщі, щоби вони не відважилися на
еміграцію, зростала.

Серед найважливіших чинників слід назвати позбавлення українців права на
парцеляцію землі в рамках аграрної реформи, ліквідацію українських шкіл,
просвітницьких і конфесійних організацій, ліквідацію Української греко-католицької
церкви: обмеження діяльності Польської автокефальної православної церкви на
території заселеної українцями.

Протягом першої фази переселенської акції (1944 р. – початок 1945 р.) серед
виїжджаючих відносно невелике число складали українці лівих поглядів.
Більшість з них залишила Польщу тільки восени 1945 р. Причина була в тому,
що в перший період після визволення польські органи влади зіштовхнулися з
активністю і чітко сформованими програмами українських організацій і лівих
громадянських сил, особливо на Лемковині і Люблінщині (Селянсько-робітничий
комітет Лемковини), а також на Перемишльщині (Український громадянський
комітет). До весни 1945 р. на цій території не було організованих структур ОУН
і УПА.

Загальною ціллю цих об’єднань було стремління до визнання автономії
українського населення Польщі в політичній, економічній і культурній сферах.
Фундаментальною основою такої позиції було негативне відношення до проблеми
переселення в Україну, обумовлене психологічними факторами (любов до рідної
землі, боязнь невідомого), так і чисто політичні причини (страх перед
колективізацією, сталінські репресії та ін.). Особливо деструктивну роль
відігравав останній чинник, який стосувався як членів так і симпатиків ОУН, і
навіть в минулому членів Комуністичної партії Західної України.

Боязнь репресій мала свої підстави. На Західній Україні найбільшого розмаху
репресії проти українців набули у 1944–1945 рр. Поглиблювалися спогади тієї
частини українського населення, яке після 17 вересня 1939 р. опинилося на
території зайнятій червоною армією, де і стала свідком колективізації і
депортації10.

У середині 1945 р. акція переселення в Україну провалилася. Призупинилися
добровільні повідомлення про виїзд. Не допомагали різні форми
адміністративного тиску. В цій ситуації польський уряд вирішив звернутися
до вказаних об’єднань за допомогою у здійсненні переселення. На організовану
24 липня 1945 р. Президією Ради міністрів конференцію запросили представників
українських товариств з Краківського, Жешувського, Люблінського воєводств.
Делегати, привезені у Варшаву спеціальними літаками і ізольовані один від одного
до самого початку конференції, суттю яких було залишитися у Польщі.
Вимагалось збереження принципу добровільності у відношенні до переселенської

10 Р. Огірко, “Засудити злочин. Операція “Вісла” в світлі міжнародних актів про права людини
і націй,” Дзвін 10 (1997): 101.
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акції. Уряд повинен був забезпечити: відновлення української освіти неповного і
середнього рівня, відкриття гімназій і вчительських семінарій; охоплення
українських селян аграрною реформою; поширення на членів УПА і ОУН
амністії; гарантування українському населенню свобод релігійних практик в
греко-католицькому і православному обряді; припинення силового виселення
українського духовенства; дозвіл на організацію української політичної партії
демократичного характеру, за зразком існуючих європейських; прийом українців
на державні посади наряду з поляками.

Уряд у проголошеній на конференції заяві зобов’язувався не вживати сили в
час переселення, а також виконувати більшість вимог українців. Однак у кінці
конференції пройшло в останній момент відкликання делегатів на чолі з
прем’єром Єдвардом Осубкою-Моравським.

У кінці липня – на початку серпня 1945 р. було остаточно сформульовано
польську національну політику по відношенню до українців на десятиліття.
Польський уряд став перед вибором:визнати право українського народу
залишитися в Польщі на умовах повної рівноправності і поваги до національних
прав, чи, порушуючи принципи добровільності, в певних умовах, виселити його
силою.

Визначальним у виборі другого варіанту стало прийняття польськими
комуністами сталінської моделі національної політики і примусове переселення,
запровадження принципу колективної відповідальності, – ось засоби вирішення
проблем національних груп. У відношенні до українського питання подіяли також
додаткові фактори, які з часом вплинули на прийняття репресивної моделі
національної політики. Антиукраїнські настрої з часом перестали панувати
виключно в ендецькому (національних демократів) середовищі. Дуже швидко
погляди на новий територіальний порядок на сході повинні були викликати
невдоволення в українському питанні, як в середовищах правих, так і польських
лівих сил.

З вересня 1945 р. уряд Польщі, ігноруючи заяви, прийняті на Варшавській
конференції, скерував на заселені українцями території три дивізії піхоти, метою
яких стало проведення примусового виселення українців з Польщі в СРСР. На
переселенську акцію свідомо направили підрозділи війська Пілсудського,
сформованого з поляків, які були вихідцями із минулим східних воєводств Речі
Посполитої, особливо з Волині11.

Переважна більшість українських делегатів, які брали участь в конференції
були заарештовані, а пізніше їх виселили з Польщі. Організовані ними українські
комітети ліквідовані. Це привело до знищення єдиної легальної репрезентації
української громадськості і тим самим до виникнення зовсім іншої розстановки

11 Галина Щерба, “Депортація населення з польсько-українського пограниччя,” Українсько-
польські відносини в Галичині у ХХ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції (21–22 листопада 1996 р.) (Івано-Франківськ: Плай, 1997), 301.
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політичних сил. З цього моменту цілком домінуючу роль почав відігравати тільки
один фактор – ОУН і УПА, які, окрім політичної діяльності антикомуністичного
спрямування, стали вживати засоби збройного опору, прийнявши на себе функцію
оборони українського населення від депортацій.

Існує твердження, що примусово виселяли тільки так українців, які були в
ОУН і УПА або сприяли “бандерівцям”. Усіх підозрюваних в участі в УПА
дійсно виселяли далеко за межі України. Однак, сам масштаб депортацій цілком
заперечує наведене твердження. Оскільки викорінювали не лише окремі категорії
людей, а усіх без винятку українців і т. зв. змішані сім’ї із сотень сіл і містечок.

Важливий аспект – неоднорідність настроїв населення західних земель.
Наприклад, якщо змішені українсько-польські сім’ї на Холмщині були звичайним
фактором, то в Надсянні – винятком. В окремих регіонах, наприклад, в західній
Лемківщині, на час виселення унівців не було. Однак це не завадило польським
військовим загнати українців у вагони.

Таким чином, у час переселенських акцій політичні погляди ніхто не брав до
уваги. Польщу “чистили” від українців, а УРСР – від поляків. Після того, як
УПА стала оберігати українців Закерзоння від виселення, авторитет українського
підпілля серед українців ще більше зріс. УПА залишалася єдиною силою, на
яку могли розраховувати налякані польськими і радянськими воєнними люди.

Безумовно, що відсутність українського представництва, визнати яке в силу
лівих поглядів зобов’язаний був польський уряд, було дуже корисним для
останнього з точки зору мети його національної політики. Це полегшувало уряду
ігнорування невигідними для нього методами політичного регулювання,
одночасно оправдуючи адміністративні і репресивні дії.

Порушення принципу добровільності дозволило виселити в період з вересня
1945 р. до липня 1946 р., до завершення дії угоди про обмін населення між
Польщею і СРСР, понад 260 тис. українців. Усього в рамках акції до СРСР було
переселено 482 661 особу. Уникнути цього вдалось, у відповідальності з
офіційними статистичними підрахунками, які проводилися переселенською
комісією, з 239 сім’ям, 14 325 особам. Згодом виявилося, що ці дані є
применшиними приблизно на 140 тис. осіб12.

Таким чином, метою переселенських акцій 1944–1946 роках було
встановлення нових державних кордонів і створення моноетнічних держав.
Причин такому процесу було багато, однак враховувались інтереси політичної
верхівки, а прагнення людей ігнорувалися. Важливо підкреслити, що якщо перший
етап переселень носив добровільний характер, то наступний здійснювався, у
більшості випадків, силовими методами. Усвідомлення того факту, що на
території Польщі залишилася невелика, але компактна українська спільність,
яку неможливо пересилити в СРСР, привело до оформлення чіткої подальшої
концепції.

12 Камінський, “Через трагедію до порозуміння,” 89.
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The political ideology of the governing power in the USSR and the position of the newly formed
Polish People’s Republic determined the migration processes of 1944–1946. Under the agreement from
September 9, 1944, the movement of Ukrainians from Poland to the USSR and Poles to the West
Poland took place voluntarily. Migration to the Western regions of the USSR occurred not only from
Poland, but also from the South- Eastern regions of the Republic, where living conditions were unbearable
for Ukrainians who came from the Polish territory. Subsequently, the migration processes became
repressive, as the Polish Communists adopted the Stalinist model of national policy on forced migration
and introduced the principle of collective responsibility. Thus, migration actions gained the character
of forced deportations.
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