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В статье выделен и проанализирован ряд историографических проблем музейного движения Галиции 30-х гг. XIX – 30-х гг. ХХ вв. Сделан вывод о необходимости подготовки профессиональными историками комплексных исследований проблемы.
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The number of historiographical problems of museum movement in Galicia in the 30th XIX – 30th XX
centuries are outlined and analyzed. The conclusion about the need of complex researches by professional
historians of the problems is done.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ (1947–
1989 рр.): ПОЛЬСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ
У статті на базі вивчення широкого кола літератури розкрито стан наукової розробки питання
національно-культурної діяльності українців у Польщі. Зокрема, охарактеризовано праці польських істориків комуністичних часів щодо становища української меншини повоєнної доби, проаналізовано роботи
польських науковців діаспори та сучасних істориків.
Ключові слова: національно-культурна діяльність українців, українська меншина, польська історіографія, діаспора.

Національно-культурне життя української меншини в Польщі 1947–1989 рр. є
важливим фрагментом спільної історії України та Польщі. У вітчизняній історіографії
практично немає жодної цілісної праці, спеціально присвяченої вивченню цього питання. Проблема є досить актуальною і в той самий час дискусійною в середовищі дослід© Сагайдак О., Стецюк Н., 2012
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ників і подана лише фрагментарно в публікаціях з історії українсько-польських стосунків та української діаспори. Метою дослідження є комплексний аналіз польської історіографії, використовуючи хронологічну періодизацію.
У перших повоєнних працях польських істориків про тогочасне життя українського
населення в Польщі акцентувалося переважно на боротьбі комуністичної влади з УПА.
Так, Я.Герхард, автор численних статей, які масово розтиражовувалися в ПНР у
50-ті рр. ХХ ст., трактував акцію “Вісла” як остаточний етап “очищення південно-східного регіону від українських націоналістичних банд”. Він стверджував, що загони
УПА, які діяли в Польщі, були тими ж, які діяли в Західній Україні: начебто вони були
змушені перейти до Польщі через ефективні дії НКВС [32]. Він був серед тих, як зазначає Г.Мотика, хто “пропонував утворити в Бещадах “національну святиню”, на зразок
полів битв під Верденом і Ватерлоо” [13, с.87]. Цей стереотип, який широко пропагувала влада, мав на меті “заспокоїти тугу за кресами”. За словами Я.Кольбушевського, автора книги “Креси”, “коли політичні зміни усунули за межі Польщі після Другої світової війни Східні Карпати, своєрідну роль їхнього символічного замінника зайняли Бєщади” [44, с.208]. Однак формування такого символу автоматично усувало позитивну
роль українців у розвитку цього регіону, навпаки, наділяло їх лише негативними якостями, “ненавистю до поляків”, прагненням до винищення всього польського.
На думку Г.Мотики, комуністична пропаганда таким чином створювала образ двох
українців: “доброго” і “злого”. “Добрий” українець – комуніст, який “від 1941 року воював у лавах радянських партизанів або, принаймні, їм симпатизував, був прибічником
СРСР”. “Злий” українець боровся за незалежну Україну, співпрацював з нацистами, тероризував поляків, євреїв, комуністів. “Саме слово “самостійність” стає образою, а герб України тризуб – знаком, що символізує злочини”, – зазначає Г.Мотика [13, c.88].
Аналіз публікацій пропагандистського характеру, зокрема, авторства Й.Чаплі
[24], І.Блюма [23] та інших, дає можливість глибше зрозуміти сприйняття польським
населенням українських переселенців, відтворити всю складність ситуації, у якій вони
опинилися на нових місцях проживання, установити фактори, що вплинули на вибір
форм їхньої самоорганізації.
Серед масиву праць польських істориків комуністичних часів виділяється робота
В.Щесняка й З.Шоти “Дорога в нікуди” (1973). Написана згідно з ідеологією, проте її
наклад на вимогу радянського посольства було вилучено з продажу. Справа в тому, що
монографія містила багато фактів з діяльності ОУН і УПА, які проливали світло на
дійсний стан речей. Робота закінчується описом операції “Вісла” та її трагічних
наслідків для українців у Польщі [64].
У 60–70-ті рр. у ПНР було видано чимало праць, автори яких намагалися пояснити необхідність проведення акції “Вісла” економічними факторами, а також описували життя переселенців на нових землях. Так, Л.Желінський аналізував усі переваги осадництва на північних і західних землях ПНР [68], А.Квілецький [45; 46] і К.Пудло [56; 57] створили образ
ідеального побуту лемків на нових місцях проживання, М.Вінницький [65] ідеалізував ставлення місцевої влади до українського осадництва в Ольштинському воєводстві тощо.
Особливе значення в поширенні правдивої інформації про національно-культурне
життя українців у Польщі не лише в польському суспільстві, а й у світі мали публікації
1980-х рр., випущені в самвидаві. На увагу заслуговують праці В.Мокрого, Б.Cкарадзінського (псевдонім К.Подляскі) [52]. Зокрема, праця Б.Cкарадзінського “Білоруси –
литовці – українці: наші вороги – чи друзі?” уперше з’явилася у Варшаві в 1983 р. польською мовою, а потім у 1985 р. у Лондоні та 1986 р. у Мюнхені – українською. Автор у
ретроспективному плані розглядає взаємини чотирьох народів, намагаючись при цьому
бути об’єктивним. Ці дослідження сприяли українсько-польському діалогу.
Свідченням нового бачення історії українсько-польських взаємин стали праці українських і польських науковців діаспори. Формуванню нової школи дослідження укра144
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їнсько-польських відносин з урахуванням інтересів обох сторін сприяла діяльність в
еміграції української наукової громади в Мюнхені та польського Літературного інституту й видавництва “Культура” в Парижі. Аналізуючи позицію польського кола, що
згуртувалося навколо видавництва “Культура”, щодо нових шляхів висвітлення національно-культурної діяльності української громади в Польщі, польський історик В.Серчик на сторінках мюнхенського видання “Віднова” зазначав: “Польська історіографія у
великому боргу перед населенням у справі ознайомлення з минулим і сучасним становищем українців у Польщі, оскільки політичні упередження, породжені конфліктами й
тривалою антиукраїнською пропагандою, продовжують чинити переважний вплив на
суспільну свідомість поляків” [15, c.170]. Саме завдяки роботі цієї незначної групи діаспорних інтелектуалів, яку представляли Й.Гедройц, В.Карпінський, Й.Стемповський,
Ю.Мєрошевський, Л.Унгер, були зроблені перші кроки в подоланні упередженості
польського суспільства стосовно українців.
Бідність джерельної бази спостерігається в дослідженнях з історії української
меншини в Польщі польського науковця А.Сороковського [59], автора статей лондонського часопису “Сучасність”. Центральне місце в його статтях займає релігійне
життя українців. Автор часто використовує як основне джерело з досліджуваних питань публікації “Нашого слова” без належного їх аналізу.
Унаслідок специфіки розвитку як української, так і польської історичної науки за
кордоном, більшість публікацій діаспорних авторів, присвячених аналізу становища
української меншини в Польщі, характеризуються обмеженою джерельною базою, однак як перші праці із цієї теми, що позбавлені ідеологічного забарвлення, вони стали
основою подальших досліджень зазначеної проблеми в сучасній Україні та Польщі.
Нинішня польська історіографія з досліджуваної проблеми є різноманітною. Це
зумовлено зростанням інтересу до минулого польського українства й багаторічними
традиціями її вивчення. Вагомий внесок у дослідження національно-культурного життя
українського населення в Польщі 1947–1989 рр. зробили польські науковці українського походження Р.Дрозд, І.Галагіда, Є.Місило, Я.Сирник, Б.Гук, С.Заброварний.
Особливу цікавість являють наукові опрацювання Р.Дрозда. Окрім низки публікацій, що відображають різні аспекти життя українців Польщі після акції “Вісла” [25,
с.216–230], його авторству належить монографія, у якій здійснено комплексний аналіз
політики польської комуністичної влади щодо українського населення в 1944–1989 рр.
На основі об’ємної джерельної бази Р.Дрозд намагається з’ясувати причини, перебіг і
наслідки діяльності влади, її вплив на національно-культурне життя українців, ставлення українського населення до урядової політики в національній сфері. Монографія побудована за хронологічним принципом. Її поділ на розділи обґрунтований зміною політичної ситуації в ПНР упродовж окресленого періоду [26].
Інші публікації автора мають вужчі хронологічні межі. Серед них монографія
“Дорога на захід: осадництво українського населення на західних та північних землях
Польщі в рамках акції «Вісла»”, яка відображає становище українських переселенців
після акції “Вісла”, з’ясовує особливості господарського життя на нових місцях проживання, побутові умови, ставлення до українців місцевого населення [25].
Дослідженню історії української меншини в Польщі все своє життя присвятив
І.Галагіда. Особливістю його робіт є наявність широкої джерельної бази, яка включає
не лише загальнодоступні архівні документи, а й матеріали польських спецслужб і закритих католицьких архівів. Клопітка праця в архівах автора принесла грандіозні результати у вигляді монографій, які стали в польському суспільстві бестселерами. Найбільшого успіху він досяг у створенні біографічних наукових праць і при написанні
публікацій регіонального характеру. Так, унікальні відомості про особливості боротьби
польської комуністичної та радянської влади з українським націоналістичним підпіллям у 1950–1954 рр. містить монографія “Провокація Зенона” [34], а вся складність ре145
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лігійного життя українців, постійне прагнення українських греко-католиків до відновлення своєї церкви постає на сторінках біографічної наукової праці І.Галагіди про видатну постать в українській громаді в часи ПНР о. В.Гриника [35]. Регіональну специфіку політики польської комуністичної влади щодо українського населення Гданського
воєводства встановлено в низці публікацій автора [33; 36].
Значний матеріал було отримано в процесі опрацювання монографії Я.Сирника,
присвяченої аналізу Українського суспільно-культурного товариства (УСКТ), української громадської організації, що діяла в ПНР у 1956–1989 рp. Створення товариства,
згідно із статутом, передбачало широке залучення українців до соціально-економічного, громадсько-політичного життя Польщі, до співробітництва з поляками. Однак неодноразово це товариство виконувало функції представника та захисника інтересів українців перед владою. Монографія Я.Сирника допомагає встановити роль УСКТ у національно-культурному житті українців, у боротьбі за свої права у сфері шкільництва, свободи віровизнання, місця проживання, дотримання власних традицій [63].
Значні досягнення у вивченні історії польського українства є заслугою діяльності
Об’єднання українців у Польщі. З моменту створення в 1991 році його діячі докладали
максимум зусиль для поширення історичних знань про українців серед польського суспільства, таким чином сприяючи налагодженню українсько-польських відносин. Основними трибунами для наукових публікацій, що відображають різні аспекти життя української громади в комуністичній Польщі, стали часопис “Український альманах” і газета “Наше слово”. Тут ми знаходимо матеріали про зародження УСКТ, минуле та перспективи українського шкільництва, вивчення діяльності окремих українських художніх колективів. Так, з’ясувати роль провідних постатей української меншини в тогочасному житті своїх одноплемінників допомагають публікації С.Заброварного [7; 8; 67] і
М.Сивіцького [16–21].
На сторінках “Українського альманаху” досить широко представлені дослідження
регіональної історії української меншини в ПНР. На основі публікацій С.Беня [1–4],
М.Козака [9; 10], Б.Гука [5; 6], Я.Сирника [61; 62], М.Сивіцького [20] можливо виокремити особливості не лише реалізації національної політики в тих чи інших місцевостях,
а й умов проживання українців, форм їхньої громадської активності. Крім того, матеріал регіонального характеру часто використовувався під час роботи над дисертацією як
ілюстрація певних узагальнень і висновків автора.
Наступну групу представляють праці польських істориків загального характеру,
що присвячені дослідженню регіональної специфіки національної політики влади в
ПНР. До них належать публікації Й.Басти з аналізом життя національних меншин Жешувщини в перші повоєнні роки [22], а також статті Й.Яворницької з характеристикою
громадської діяльності українців на Любуських землях [40]. Огляд пропагандистської
літератури, яку використовували для формування негативного стереотипу українців у
часи ПНР, містять публікації Г.Мотики [13] і М.Кміта [42; 43]. Окремі наукові розробки польських істориків допомогли з’ясувати головні поняття та територіальні межі дослідження. Зокрема, стаття Й.Ясінського розкриває методологічні основи використання
поняття “повернуті землі” [39].
Трагічним сторінкам історії української громади в Польщі присвячені публікації
К.Мірошевського [48], Є.Місило [12; 49], Л.Камінського [41] про табір праці в Явожні,
де були ув’язнені українці, що підозрювалися в антидержавній діяльності. Як доводять
науковці, більшість таких звинувачень не мали під собою реального підґрунтя й часто
використовувалися для залякування українського населення та прискорення їхнього переселення на західні й північні землі країни.
Значний масив наукової літератури в Польщі присвячений проблемам функціонування релігійних структур в умовах комуністичного режиму. Це як загальні праці з
історії церковно-державних відносин у ПНР, так і низка публікацій, що проливають
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світло на становище українських греко-католиків і православних в умовах національної
та релігійної ізоляції. Так, позиція греко-католицької церкви (ГКЦ) щодо переселення
українського населення відображена в публікаціях Д.Іванечка [37; 38], А.Скаліка [58],
параметри релігійного життя українців у ПНР установлюються в статтях Т.Марциняка [47], С.Набиванця [50], Б.Пацтви [51], С.Стемпеня [60]. Загальну картину діяльності
ГКЦ в умовах відсутності церковної структури та переслідування влади відображають
монографії Є.Місило [11], І.Гарасима [14], В.Воєводи [66]. Намагання використати
Польську автокефальну православну церкву (ПАПЦ) для остаточного знищення грекокатолицького обряду в Польщі аналізує Й.Феленчак [31]. Порівняльний аналіз цих наукових праць дозволяє виділити основні тенденції релігійного життя українського населення в ПНР, закономірності релігійної політики польської комуністичної влади та їхню специфіку відносно ГКЦ і ПАПЦ.
Вивченню історії польського українства сприяють регулярні контакти між науковцями обох країн, конференції, симпозіуми. Для налагодження наукового діалогу
важливе значення мало проведення низки семінарів “Україна – Польща: важкі питання”. Рішення про організацію цих міжнародних зустрічей було прийняте на конференції
в м. Подкова Лєсна поблизу Варшави в 1996 р., де група українських і польських істориків вирішила ґрунтовно й фахово опрацювати документи та матеріали з історії українсько-польських стосунків напередодні, під час і після завершення Другої світової війни. Організаторами семінарів у різний час були Академія національної оборони, Зв’язок українців у Польщі, громадський осередок “Карта”, Інститут національної пам’яті
(Польща) і Волинський державний університет ім. Лесі Українки.
Унаслідок проведення 12-ти семінарів у 1997–2006 рр., було нагромаджено величезний і вкрай важливий фактографічний матеріал та інтерпретаційні оцінки, які знаменували певне зближення позицій українських і польських істориків у поглядах на найбільш дратівливі проблеми українсько-польських взаємин, зокрема, і питання акції “Вісла” і подальшої долі польського українства. Результатом спільної роботи українських і
польських істориків стало унікальне видання 11 томів матеріалів семінарів під однойменною назвою. Матеріали, що проливають світло на проблеми української громади в ПНР,
опубліковані переважно у восьмому, дев’ятому й одинадцятому томах видання [53–55].
Проблеми взаємин двох східноєвропейських народів, перспективи майбутніх
спільних відносин обговорювалися також на інших міжнародних конференціях, таких
як “Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість” (м. Кам’янець-Подільський, 1992) і “Українсько-польські відносини в Галичині в ХХ ст.” (м. Івано-Франківськ, 1996). Неупереджено осмислити уроки минулого, виробити нові принципи взаємного порозуміння, забезпечити збереження етнічної ідентифікації українців у Польщі
– такі завдання стояли в центрі уваги учасників міжнародних науково-практичних конференцій: “Українсько-польські відносини в ХХ столітті: державність, суспільство,
культура” (м. Тернопіль, 1999), “Українсько-польські відносини сьогодні: потреба “перезавантаження” чи продовження?” (м. Яремче, 24–26 вересня 2010 р.).
Огляд історіографії засвідчує перевагу політичних аспектів вивчення досліджуваної
проблеми. У той час, коли більшість публікацій українських і польських істориків, присвячені аналізу національної політики польської комуністичної влади щодо українського
населення, то національно-культурна сфера життя українців, їхнє сприйняття урядових
заходів, боротьба за свої права сьогодні залишаються поза увагою наших істориків.
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В статье на базе изучения широкого круга литературы раскрыто состояние научной разработки
вопроса национально-культурной деятельности украинцев в Польше. В частности, охарактеризованы
работы польских историков коммунистических времен о положении украинского меньшинства послевоенного периода, проанализированы работы польских ученых диаспоры и современных историков.
Ключевые слова: национально-культурная деятельность украинцев, украинское меньшинство,
польская историография, диаспора.
The article is based on the study of a wide range of literature reveals the scientific development of
national-cultural activities of Ukrainian in Poland. In particular, the work of Polish historians described the
communist era on the situation of the Ukrainian minority postwar era, analysis of the Polish diaspora scholars
and modern historians.
Key words: national-cultural activities of Ukrainian, the Ukrainian minority, the Polish historiography, Diaspora.
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ТРАДИЦІЙНЕ СКОТАРСТВО УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ
ГАЛИЧИНИ (90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглянуто методологічні засади дослідження проблематики традиційного скотарства українського населення Східної Галичини (90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Подано наукові розробки передових учених щодо методів і методології дослідження зазначеної тематики.
Ключові слова: Східна Галичина, традиційне скотарство, методологія.

Методологія будь-якого дослідження ґрунтується на принципах наукової об’єктивності, історизму та критичного аналізу опрацьованих джерел. З огляду на відзначене, ми виходимо з того, що розвиток скотарства як вторинної галузі традиційного господарства Східної Галичини в кінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. був об’єктивно залежним від
загальноісторичних процесів і соціально-економічного розвитку цього регіону.
Основи господарської культури українського населення Східної Галичини сформувалися давно. Упродовж століть на досліджуваній нами території склалися, розвивались і
функціонували різні системи господарства. Багатогранність таких форм і культурноісторичні традиції місцевого населення визначались як кліматично-екологічними умовами, так й етнокультурними та етносоціальними процесами. Останні два фактори ґенези
скотарства українського населення Східної Галичини зумовлені й складними процесами
інтеграції локальних культур етнографічних груп у певну етнокультурну спільність. Відтак вивчення особливостей традиційного скотарства потребує вирішення низки важливих
проблем теоретичного та практичного характеру, які в загальнотеоретичному плані порушують питання походження традиційного скотарства, становлення його основних форм і
типів, шляхів доместикації та поширення порід худоби [18; 34; 40; 44].
Дослідження теми тісно пов’язане як із загальнотеоретичними аспектами скотарства, так з особливостями традиційної культури українського населення Східної Гали© Випасняк А., 2012
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