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Польща під час Другої світової війни
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Агресія Німеччини й СРСР проти Польщі

Раннього ранку 1 вересня 1939 р. Німеччина напала на Польщу. Агресор мав
більше як дворазову перевагу великих
військових частин. Значну кількість цих

військ становили танкові й моторизовані
дивізії, яким Польща могла протиставити лише одну частину такого типу. Німецька армія мала п’ятиразову перевагу

Броненосець «Шлезвіґ-Гольштейн» обстрілює Вестерплятте

Вестерплятте
1924 р. Ліга Націй передала Польщі на терені Вільного міста Ґданська Транзитний військовий
порт. Він знаходився на невеликому мисі Вестерплятте при гирлі т.зв. Мертвої Вісли в Балтійське
море. Першого дня війни о 4.45 ранку броненосець «Шлезвіґ-Гольштейн», що стояв на рейді
в ґданському порту, почав обстріл польської бази. Цю подію визнали символічним початком
Другої світової війни. Далі німці атакували польську військову залогу бази, яка складалася зі
182 вояків під командуванням майора Генрика Сухарського. Поляки відбили перший напад.
Сухарський, відповідно з отриманим попередньо наказом, збирався капітулювати. Оскільки
підлеглі йому офіцери на чолі з капітаном Францишеком Домбровським виступили проти, він
вирішив продовжувати боротьбу. Протягом наступних днів польські солдати, хоча й були відрізані від решти країни й не сподівалися допомоги, відбивали німецькі атаки, які супроводжувалися обстрілами з моря й повітряними бомбардуваннями. Героїчний опір польської залоги,
в результаті якого німці зазнали поважних втрат, став символом польських прав на морський
кордон і однією з найвідоміших подій Польського вересня.
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в танках і літаках, мала більше, як утричі,
артилерії, виразно переважала нечисленний польський військовий флот.
Польські солдати, попри величезну перевагу агресора, чинили героїчний
опір. Але німці зламали оборону кордонів і змусили поляків відступити на лінію оборони по Нарві, Віслі й Сяні. Вже

8 вересня німецькі бронетанкові частини
підійшли до Варшави, але атаку було відбито. Найбільша битва цієї кампанії – над
Бзурою, закінчилася 22 вересня поразкою
поляків.
Німецькі успіхи, попри вирішальну
перевагу в усіх видах зброї, уможливило застосування тактики «бліцкригу»

Бидґощ 1939
Одним із методів ведення тотальної війни були злочини, здійснені німцями супроти цивільного населення, які траплялися з перших днів війни на Помор’ї, у Великопольщі й Сілезії. Але
найбільший стався в Куявії, у Бидґощі. Перед полуднем 3 вересня частина місцевих німців, підтриманих перекинутими в місто диверсантами, виступила зі зброєю проти частин Війська польського (ВП), які відступали з міста. Це викликало протидію поляків. У результаті цього близько
трьохсот осіб німецької національності – деякі схоплені зі зброєю в руках, але частина лише
звинувачена в участі в бою, в якому не брали участі – були розстріляні. Німецька пропаганда
за дорученням Йозефа Геббельса назвала цю подію «кривавою бидґоською неділею». Після зайняття Бидґощі це стало претекстом для вбивства задля помсти не менше, аніж 1,5 тис. поляків
(зокрема в публічній страті на Ринку в Бидґощі), в основному випадково вибраних чоловіків.
У подальші дні в т.зв. Долині смерті в недалекому Фордоні вбили інших поляків, кількість яких
відома лише приблизно.

259

Польща під час Другої світової війни

Страта поляків на Старому ринку в Бидґощі 9 вересня 1939 р.

Польща під час Другої світової війни

Солдати Війська польського в бою (вересень 1939)

(блискавичної війни). Вона полягала на
ударах танкових частин у вибрані пункти, зазвичай на стикові польських армій.
Польські підрозділи через загрозу оточення були змушені до відступу, котрий
часто унеможливлювала домінуюча в повітрі німецька авіація. Згідно з наказом
Адольфа Гітлера, німецькі війська провадили безжалісну, тотальну, скеровану
так само і проти цивільного населення
війну. Німецька авіація бомбардувала не
лише військові цілі й шляхи сполучення,
а здійснювала також терористичні напади на міста, в яких не було військових чи
промислових об’єктів (напр., бомбардування Вєлюня в перший день війни).
Жертвами німецьких пілотів ставали
втікачі з теренів, охоплених воєнними
діями.
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Велика Британія і Франція лише
3 вересня оголосили Німеччині війну.
Прем’єри цих держав постановили 12 вересня, що не здійснюватимуть воєнних
дій проти ІІІ Рейху. Хоча Німеччина не залишила на своєму західному кордоні більших сил, а французькі війська переважали
в танках майже у вісімдесят разів, протягом наступних місяців французи провадили т.зв. дивну війну, обмежуючись лише
скиданням листівок і зайняттям кількох
сіл у прикордонній смузі. Справдилися
передбачення Гітлера, що Захід полишить
Польщу саму на себе. 17 вересня 1939 р.
східний кордон Речі Посполитої на всій
протяжності перейшла Червона армія.
Напад на Польщу й порушення укладених
угод (зокрема договір про ненапад 1932)
керівництво СРСР пояснювало буцімто

Павло Шандрук

розпадом польської держави і дезінтеграцією її влади. Президент Іґнацій Мосцицький і уряд, а також Головнокомандувач ВП маршал Сміґли-Ридз зі штабом,
прийняли рішення про евакуацію до Румунії, де були інтерновані.
Боротьбу з Червоною армією вели
нечисленні частини Корпусу охорони
прикордоння, зокрема ген. Вільгельма

Під час війни з Німеччиною у вересні 1939 р. у ВП служило багато солдатів української
національності. Особливою мужністю відзначився дипломований підполковник Павло
Шандрук, який 23 вересня 1939 р., під час другої битви під Томашовом-Люблінським, завдяки чудовому маневрові в безнадійній, як видавалося, ситуації, зумів врятувати від знищення
29. Бригаду піхоти, якою командував. За цей подвиг 1965 р. був відзначений ген. Владиславом
Андерсом орденом Virtuti Militari.
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Орліка-Рюкеманна. Протягом трьох днів
боронилося Гродно. На здобутих теренах
совєти чинили злочини, головно проти
польських вояків. Совєтський напад, негайно окреслений «ударом у спину» (це
окреслення вперше використав британський „The Times”), остаточно вирішив
результат війни з Німеччиною. Попри це,
польські війська, зосереджені під Томашовом-Люблінським, прийняли бій, збираючись – безуспішно – пробитися в напрямку угорського кордону. Львів, який
успішно захищався від німців, 22 вересня
здався Червоній армії. Надалі під бомбардуваннями й обстрілами боронилася Варшава, де символом опору став президент
міста Стефан Стажинський. 27 вересня
через драматичну ситуацію цивільного
населення, позбавленого харчів, електрики й протічної води, вирішили припинити боротьбу. Останні постріли в кампанії пролунали 5 жовтня 1939 р. у битві
під Коцьком на Люблінщині. 28 вересня
1939 р. у Москві Німеччина й СРСР уклали трактат про дружбу й кордони, в силу
якого здійснили поділ земель Речі Посполитої й вирішили співпрацювати в поборюванні польських незалежницьких дій.
Німецько-совєтський кордон проходив
по лінії Піси, Нарви, Бугу й Сяну.

Польща під час Другої світової війни

Ген. Гайнц Ґудеріан (в центрі) і ген. Семен Кривошеїн
(справа) приймають совєтсько-німецький парад у Бресті

Польське керівництво не підписало
акту капітуляції. Президент Іґнацій Мосцицький, відповідно до положень чинної
конституції призначив наступника, яким
став колишній маршалок сенату Владислав Рачкевич. Новий президент створив
уряд Речі Посполитої на чолі з ген. Владиславом Сікорським (незабаром він
став також Головнокомандувачем). Сікорський проголосив продовження боротьби
разом із Францією і Великою Британією
аж до повернення незалежності. Польський уряд в еміграції у Франції творили передусім політики угруповань, доти

опозиційних до пілсудчиків, які керували
країною – Народного об’єднання, Польської соціалістичної партії і найменшого
за чисельністю Об’єднання праці.
Найважливішим кроком, який здійснила влада Польщі, було відтворення
польської армії. Протягом кількох місяців організували 80-тисячну армію, набрану з польських емігрантів, що жили
у Франції, а також з вояків, що пробилися
з місць інтернування й окупованої країни. Після німецького нападу на Францію
10 травня 1940 р. польські частини, розкидані по всій лінії фронту, воювали відособлено і в момент поразки французів
були розпорошені. Наступним осідком
влади польської держави на чужині став
Лондон. Знову розпочали організацію
армії, що було непросто, оскільки основу
могли скласти лише солдати й офіцери,
які змогли дістатися до Великої Британії.
Аж до 1944 р. головну роль у боротьбі
з Німеччиною відігравали польські пілоти, моряки і створена на Близькому Сході Бригада Карпатських стрільців (1941
вона захищала від німців та італійців
Тобрук у Північній Африці). Чудово підготовлені польські пілоти спричинилися
до перемоги британців над німецькою
авіацією в битві за Англію влітку 1940 р.
Особливим героїзмом відзначилися пілоти винищувального Дивізіону 303.

Зустріч німецьких і совєтських військ у Бресті над Бугом
Символом мілітарної співпраці Німеччини й СРСР під час агресії проти Польщі у вересні
1939 р. був спільний військовий парад у Бресті над Бугом 22 вересня 1939 р. Попередньо німці
здобули фортецю у цьому місті, яку захищали польські солдати. Парад приймали ген. Гайнц Ґудеріан і совєтський командувач Семен Кривошеїн. Трибуни, на яких сиділи солдати обох армій,
прикрасили зображеннями гербів Німеччини – свастики й СРСР – зіркою з серпом і молотом.
Після закінчення параду німецькі частини відійшли на захід.
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Карта 18. Землі ІІ Речі Посполитої в 1939–1941 рр.

Німеччина захопила близько 48% території Польщі (бл. 187 тис. км2) з близько 22 млн. населення, а СРСР – близько 52% (понад 192 тис. км2) з близько 13 млн. населення. Територію
Віленщини (понад 8 тис. км2) СРСР у жовтні 1939 р. передав Литві, аби знову зайняти її влітку
1940 р. Невеликі шматки території Польщі на півдні, на Спіші й Ораві (752 км2) були приєднані
до Словаччини.

Поляки збили понад 130 літаків із загальної кількості понад 1,7 тис. машин, які

2

втратило Люфтваффе (поляки втратили
в боях 23 пілотів).

Німецька окупаційна політика на польських землях.
Винищення євреїв

Польські землі, що опинилися під
німецькою окупацією, були поділені

на дві частини. Помор’я, Великопольщу, Сілезію, західну частину Лодзького
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воєводства, північ Мазовії і Сувальщину приєднали до ІІІ Рейху. З решти земель створили Генеральну Губернію (ГГ)
зі столицею в Кракові, яку очолив Ганс
Франк. З перших днів окупації німецька
політика щодо польського суспільства
здійснювалася згідно з декларацією Генріха Гіммлера, одного з чільних нацистів, який заявив: «Поляки будуть стерті
з лиця землі». Їх мали перетворити на
суспільство, позбавлене національної
й культурної ідентичності, невільників,
що працюють на німців. Одним із методів, який використовували для цього,
було винищування еліти польського суспільства, германізація й поневолення
інших верств.
На землях, приєднаних до Рейху,
в перші місяці свого правління німці
розстріляли близько 40 тис. представників тамтешньої польської еліти. Одним
із місць злочину була П’ясніца. У ГГ виселено не менше, як 860 тис. польських
громадян. Їхні домівки зайняли німці,
привезені з різних частин Європи. Поляків позбавили громадянських прав. У ГГ
ліквідували більшість польських адміністративних, господарських і судових
інституцій (залишилися лише місцеве
самоврядування й поліція, які знаходилися під суворим контролем окупанта).
З початку окупації репресії здійснював
розгалужений поліційний апарат, особливо зловісну роль у якому відіграло
гестапо. 6 листопада 1939 р. німці заарештували 183 професорів Ягеллонського
університету й Гірничої академії у Кракові (серед них були науковці європейської й світової слави), а потім ув’язнили
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Мацей Ратай

Давид Пшепюрка

їх в концентраційному таборі Заксенхаузен. У першій половині 1940 р. розпочалася т.зв. надзвичайна пацифікаційна

акція (криптонім АВ), скерована головно
проти польської інтелігенції. Одним із
місць страт стали Пальміри під Варшавою, де розстріляли близько 1,7 тис. осіб.
Символами німецького окупаційного
правління були в’язниці: Павяк, камери
в осідку гестапо на алеї Шуха у Варшаві

Пальміри
Одним із головних місць страт поляків у перші роки окупації стали Пальміри в Кампіноській
пущі під Варшавою. У принаймні двадцяти екзекуціях (перша відбулася в грудні 1939) там розстріляли близько 1,7 тис. жінок і чоловіків – політиків, діячів польської культури, державних
службовців, учителів, лікарів, духовних осіб. Серед інших загинули: видатний керівник польського народного руху, маршалок сейму Мацей Ратай, один із керівників польських соціалістів,
редактор друкованого органу ПСП «Робітник» Мечислав Нєдзялковський, видатний спортсмен,
золотий медаліст олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 1932 р. Януш Кусоцинський, письменник,
перекладач, засновник польського радіо-театру й редактор першого підпільного видання
в країні «Польща живе» Вітольд Гулевич, сенатор Речі Посполитої Гелена Ярошевичова, історик
Казимир Закшевський і знаменитий шахіст Давид Пшепюрка. Родини вбитих повідомляли, що
вони померли «з природних причин». У наш час в цьому місці страт знаходиться цвинтар і Музей – Місце пам’яті Пальміри.
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Януш Кусоцинський

і в’язниці на Монтелюпіх у Кракові й на
Замку в Любліні. Через них пройшли
десятки тисяч поляків. Під час допитів
більшість їх катували, не зважаючи на вік
і стать. Багато тисяч убили в екзекуціях,
а також після вивезення в концентраційні табори, організовані на терені ІІІ Рейху,
а з початку 1940 р. – також і в ГГ. Там в’язнів змушували до дуже важкої фізичної
праці, що поєднувалася з голодними пайками харчів. Постійним елементом життя
у таборі було насильство – від побоїв до
екзекуцій. Найбільший концентраційний
табір – Аушвіц – виник навесні 1940 р.
в Освенцимі. Через два роки поблизу
Освенцима, в селі Бжезінка (Біркенау)
створили філію табору Аушвіц. У таборі
Аушвіц-Біркенау вбито не менше 1,1 млн.
осіб, переважно євреїв, а крім них 75 тис.
поляків, 20 тис. циганів (під час війни від
рук німців загинуло близько половини циганів, які жили в Польщі), кільканадцять
тисяч совєтських солдатів. Там гинули
й українці. Один із найбільших концентраційних таборів у ГГ заснували в квітні 1942 р. в Майданеку під Любліном. До
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Аушвіц

Рейху вивезли невстановлену кількість
дітей (їхню кількість оцінюють не менше,
як 200 тис.), яких згодом піддали германізації. Переслідувалася Католицька церква.
Місцем загибелі польського духовенства
став табір у Дахау. Під час війни загинуло
понад 1,2 тис. священиків, переважно з земель, приєднаних до Рейху. Це складало
понад 18% від їхньої довоєнної кількості.
Заарештували близько половини пасторів
Євангелістсько-Аугсбурзької церкви, багато їх убили.
Німці розпочали планову ліквідацію
польської культури. На землях, приєднаних до Рейху, ліквідували польське шкільництво, в ГГ залишили лише початкові
й професійні школи. Заборонили вивчати
історію Польщі, польську літературу, географію. Ліквідували наукові й культурні
установи, театри й філармонії, знищення
торкнулися архівів і бібліотечних фондів.
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Руйнували пам’ятники. До останніх днів
окупації з Польщі масово вивозили твори мистецтва. Під загрозою смертної
кари заборонялося мати радіоприймачі.
Ліквідовано польську пресу, яку замінили німецькі урядові газети польською
мовою. Полякам заборонили займатися
спортом. Ліквідовано чи передано під німецьке управління польські господарські
інституції, підприємства й земські маєтки, конфісковано єврейські маєтки й підприємства. Населення опинилося в дуже
тяжкій матеріальній ситуації. Внаслідок
примусового обміну грошей до суми
500 злотих мешканці ГГ втратили більшість довоєнних заощаджень. Німці запровадили в містах продовольчі пайки,
обсяг яких був майже утричі нижчим від
необхідних норм калорійності. Наслідком цих цілеспрямованих дій окупанта
було недостатнє харчування суспільства,

Голокост
Від моменту вступу на територію Речі Посполитої, німці переслідували польських громадян
єврейського походження. У грудні 1939 р. євреям наказали носити опаски з зіркою Давида.
В містах почали створювати гетто – замкнуті дільниці, які з осені 1941 р. не можна було залишати під загрозою смерті. У гетто створили т.зв. юденрати – єврейські ради, які виконували
адміністративні функції – і єврейську поліцію порядку. Найбільшу замкнуту дільницю створили
у вересні 1940 р. у Варшаві – на невеликій площі зосередили 450 тис. осіб. Цілеспрямована німецька політика дуже швидко спричинилася до того, що половина мешканців гетто опинилася
на межі голодної смерті, а за кілька місяців почалися масові загибелі від голоду, переважно
дітей. Голод і обмежений простір, а також погані санітарні умови сприяли поширенню інфекційних хвороб, зокрема тифу. 4 березня 1941 р. німецька окупаційна влада позбавила єврейське
населення будь-яких прав. Із цього моменту вбивства євреїв не каралися. Після вибуху німецько-совєтської війни з літа 1941 р. спеціальні групи виконавців вимордували десятки тисяч євреїв у східних воєводствах Речі Посполитої (нині на території Білорусі й України). У січні 1942 р.
керівники ІІІ Рейху прийняли рішення про винищення єврейського населення в Польщі й інших
країнах Європи. У липні й серпні того ж року німці почали депортацію євреїв з варшавського
гетто до табору смерті в Треблінці. Жертв убивали там вуглекислим газом, а останки спалювали.
Євреїв з інших міст з терену німецької окупації вбивали на місці, у Треблінці, а також в інших
таборах смерті: Аушвіц-Біркенау, Белжці, Хелмні над Нером, Майданеку, Собіборі. Унаслідок
здійсненого німцями геноциду, названого голокостом (тілоспалення) чи шоа (загибель), загинуло понад п’ять з половиною мільйонів європейських євреїв, у тому числі близько трьох
мільйонів громадян Польщі.
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Єврейська родина на вулиці гетто

величезне зниження кількості народжень і збільшення числа інфекційних
захворювань. У січні 1940 р. окупаційна влада запровадила в польському селі
контингенти, тобто ліміти обов’язкових
поставок продовольства. Стягнення контингентів відбувалося в умовах терору.
За ухиляння від поставок загрожувала
смертна кара.
Німецька і совєтська окупації розпочалися в той час, коли в Польщі наростав
польсько-єврейський конфлікт на суспільному тлі, поглиблений звістками про
вияви радості з приводу розпаду польської держави і прихильності, яку виявляло єврейське населення совєтській владі.
Після початку німецько-совєтської війни
в деяких містах на Підляшші трапилися
погроми євреїв, які здійснило польське

Польща під час Другої світової війни

населення. У Єдвабному (північно-східна
Мазовія) близько чотирьохсот місцевих
євреїв, над якими попередньо знущалися, спалили живцем. Локальні напади на
єврейське населення інспірували німці,
але здійснювали поляки. Вони не мали загального характеру. Всі польські політичні угруповання засудили геноцид німців
щодо євреїв. На Захід вислали спеціального емісара Яна Карського, який у листопаді 1942 р. поінформував про катастрофу польський уряд у Лондоні, британську,
американську влади й єврейські осередки
у Сполучених Штатах та міжнародну громадську думку. Він був прийнятий, зокрема, президентом США Франкліним Делано Рузвельтом, який поставився до його
звіту байдуже. Рішучо відреагувала лише
польська еміграційна влада. Заклики поляків не знайшли відгуку, а міжнародна
спільнота до кінця війни уважала інформацію про винищення євреїв перебільшеною або й узагалі неправдивою.
У Польщі за будь-яку допомогу, надану
євреям, німці карали смертю. Вбивали за
те, що хтось подав шматок хліба чи підвіз
возом. Вбивали не лише осіб, які надавали
притулок, але й членів їхніх родин, включно
з дітьми. 1944 р. в Марковій на Прикарпатті убили восьмеро євреїв та родину, яка їх
переховувала: Юзефа Ульму, його дружину
Вікторію, яка незабаром мала народжувати, і шестеро дітей. Таких випадків відомо
багато; вони свідчили про те, що допомога
євреям часто була більшим героїзмом, аніж
участь у підпіллі. У складі Делегатури уряду
РП діяла Рада допомоги євреям «Жеґота» –
єдина організація такого типу в окупованій
німцями Європі. У рятуванні дітей (їх часто
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Родина Ульмів

переховували в католицьких монастирях)
співпрацювала Ірена Сендлерова. Допомогу євреям надавало греко-католицьке
духовенство на чолі з львівським митрополитом Андреєм Шептицьким, їх переховували також у василіанських монастирях.
Попри те, що Польська підпільна держава
мала мінімальні можливості оберігати
громадян ІІ Речі Посполитої в окупованій
країні й не мала змоги запобігати німецькій
винищувальній політиці, кількість врятованих євреїв, за деякими підрахунками,
перевищила 100 тис. осіб. Спонтанна допомога й солідарність, яку виявляли до
євреїв, не виключала також байдужості.
Страх за власне життя послаблював щирість і співчуття до інших людей. Величезна
кількість польських жертв зосереджувала
суспільну увагу передусім на них, а не на
вияві співчуття євреям, які відрізнялися

3

Навіть після масових убивств єврейського населення 1942 р. не вірили, що
метою німців є винищення всіх євреїв.
Єврейське суспільство – стероризоване
переслідуваннями й голодом, що тривали від початку війни, позбавлене керівників, організації і зброї, переконане
про відсутність можливості отримати
допомогу ззовні – було нездатне чинити
загальний опір. Лише нечисленні вирішили боротися. 19 квітня 1943 р., коли
німецькі підрозділи розпочали ліквідацію варшавського гетто, Єврейська
бойова організація на чолі з Мордехаєм
Анелевичем та Єврейський військовий
союз, яким керував Павло Френкель,
підняли повстання. Німці, які мали
величезну перевагу в людях і озброєнні, використовуючи артилерію і танки,
розбили повстанські підрозділи, а потім, підпалюючи будинок за будинком,
почали ліквідацію окремих бункерів,
які захищали єврейські бійці, більшість
яких загинула.

Польські землі під совєтською окупацією

Окупація на польських землях, зайнятих СРСР, мала інший характер, ніж на
теренах, захоплених німцями. Це випливало з політики совєтської влади щодо їх
мешканців, на яку вплинула, крім ідеологічних міркувань, національна структура
цієї частини Речі Посполитої. Значний
відсоток населення східних воєводств
Речі Посполитої становили національні
меншини – українці, білоруси й євреї. Народи, які жили в цій частині країни, часто

виявляли радість від вступу совєтських
військ у вересні 1939 р. і задоволення від
поразки поляків. Неприязнь набирала
форм явної агресії щодо поляків, часом
інспірованої совєтами. Траплялися напади й убивства цивільних і польських
солдатів.
Безпосередньо після захоплення
східних земель ІІ Речі Посполитої совєти здійснили процедуру включення
цих теренів до СРСР. 22 жовтня 1939 р.
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походженням, культурою, звичаями і релігією, трагедію яких часто вважали безвідносною до поляків.
У польському суспільстві з’явилися також явища однозначно негативні: шантаж,
коли в євреїв вимагали грошей під загрозою видати їх німцям, а також доноси на
євреїв та осіб, які їх переховували. Польське підпілля карало такий вчинок смертю, однак не було в стані запобігти цьому
явищу цілковито. Дискутуючи про ставлення поляків щодо геноциду, здійснюваного німцями проти євреїв та про розмір
допомоги, наданої євреям, варто задуматися над словами Іцхака Цукермана, одного з керівників Єврейської бойової організації, котрий, підсумовуючи позитивні
й негативні стосунки з поляками, написав:
«Хто закликає до тотальної ненависті до
польського народу, чинить великий гріх!
На тлі антисемітизму й загальної байдужості ці люди були променями світла.
Допомагаючи євреям, вони ризикували
життям, і не лише своїм, а й своїх родин».

Польща під час Другої світової війни
Польські діти, депортовані 1940 р., звільнені після договору Сікорський–Майський

здійснено «вибори» до Народних зборів Західної України і Західної Білорусі.
Вони не мали нічого спільного з правом
і демократією – участь у голосуванні
досягалася примусом, а самі результати були сфальшовані. На перших засіданнях у кінці жовтня 1939 р. Народні
збори звернулися до Верховної Ради
СРСР з проханням про приєднання
до Совєтського Союзу, на що негайно
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надійшла згода. Наслідком включення
земель східної Польщі до СРСР було
накинення всім її мешканцям совєтського громадянства. Совєтська влада
заборонила використовувати польську
мову в установах, усунула польські назви вулиць, впровадила власні програми
навчання в шкільництві. Ліквідували
університет Яна Казимира у Львові,
а замість нього створили український

виш ім. Івана Франка (в ньому працювала частина польських професорів
університету Яна Казимира). Здійснено
обмін грошей, подібно, як під німецькою
окупацією, за невигідним курсом, що

спричинилося до загального зубожіння.
З грудня 1939 р. почалися масові арешти
представників польських еліт. Частину
ув’язнили на терені совєтської окупації,
інших вивозили в табори.

Тіла польських офіцерів, ексгумовані німцями навесні 1943 р.
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Вивезення польського населення вглиб СРСР
Найпоширенішою формою репресій щодо польських громадян стали депортації або ж несподівані й масові переселення у віддалені райони СРСР. Вони торкнулися переважно поляків, до
певної міри євреїв – втікачів із земель, зайнятих німцями, в меншій мірі українців і білорусів.
Перша депортація відбулася в лютому 1940 р. й охопила родини військових осадників і лісових
службовців. Через два місяці вивезли родини польських офіцерів, головно тих, які опинилися
в совєтському полоні й переважно були вбиті навесні 1940 р. Третє вивезення, яке охопило переважно євреїв, організували влітку, а останнє – 1941 р., напередодні вибуху німецько-совєтської війни. Всього було заслано не менше, як 325 тис. осіб. Совєтські влади вивозили польських
громадян в неопалюваних товарних вагонах, позбавлених елементарних санітарних умов; депортовані отримували мізерні порції харчування. Засланці потрапляли переважно в північні
райони Росії, зокрема, в область Комі, а також у Казахстан. Їх змушували до важкої фізичної
примусової праці у різних галузях совєтської промисловості. Багато з них померло.
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Катинь
Після 17 вересня 1939 р. в совєтську неволю потрапило 18 тис. польських офіцерів. Значну
частину ув’язнених становили офіцери резерву, покликані до війська в момент вибуху війни.
Більшість належала до польської інтелігенції: вони були лікарями, правниками, державними
й самоврядними службовцями, вчителями шкіл і викладачами вишів, інженерами, літераторами, журналістами, поміщиками, політичними й громадськими діячами. У таборах опинилися також представники військового душпастирства різних конфесій: католицькі, православні,
протестантські капелани та рабини. До кінця жовтня 1939 р. НКВД зосередив польських офіцерів у таборах в Козельську (на південний схід від Смоленська) і Старобільську у Східній Україні,
над рікою Айдар. У таборі, влаштованому на острові озера Селіґер, поблизу Осташкова, ув’язнили функціонерів Державної поліції, поліції Сілезького воєводства, Прикордонної охорони,
жандармерії, конвойної служби, судових чиновників, офіцерів Корпусу охорони прикордоння.
5 березня 1940 р. найвища влада СРСР на чолі з Йосифом Сталіним прийняла рішення про розстріл 14 730 полонених, які перебували в Козельську, Осташкові й Старобільську. В силу того ж
рішення убили також близько 7,3 тис. польських громадян, ув’язнених на терені окупованих
східних воєводств РП та у СРСР (на теренах нинішньої Білорусі й України). 3 квітня 1940 р. з Козельська вивезли першу групу полонених, а в наступні дні – подальші. Офіцерів перевозили
залізницею до станції Ґньоздово, а звідти в’язничними автобусами до відпочинкового центру
НКВД поблизу Катині під Смоленськом. Полонених убивали пострілами в потилицю. Офіцерів
з табору в Осташкові убивали в осідку НКВД в Калініні (нині Твер) і ховали у Мєдному, полонених зі Старобільська вбивали в Харкові, а їхні тіла ховали в П’ятихатках (нині VI зона лісопарку
в Харкові). Вціліло близько 440 в’язнів. Решту жертв розстрілів, здійснених на терені нинішньої
України, ховали в лісі Биківня у Києві. Невідомим є місце поховання жертв з теренів Білорусі
(припускають, що це Куропати – тепер передмістя Мінська).

4

Польська підпільна держава

Поляки, які перебували в країні під
німецькою й совєтською окупаціями, не
погодилися із втратою незалежної держави. Символічним виявом цього ставлення був вихід уже 10 жовтня 1939 р. таємної газети «Польща живе». Створення
політичних і військових структур суверенної, – тобто такої, що діяла прихована
від окупантів, – польської держави розпочалося раніше. 27 вересня 1939 р. в обложеній німцями Варшаві ген. Міхал Токажевський-Карашевич утворив, разом
із групою офіцерів Війська польського,
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Службу перемозі Польщі (СПП). Незалежно від СПП на терені всієї країни
почали спонтанно виникати конспіративні організації, які збиралися продовжувати боротьбу з обома окупантами.
13 листопада 1939 р. ген. Сікорський
створив Союз збройної боротьби (СЗБ)
– військову організацію країни аполітичного й загальнонародного характеру.
Посаду командувача СЗБ зайняв ген. Казимир Соснковський (він керував з Парижа), а в червні 1940 р. – ген. Стефан
Ровецький «Ґрот». 14 лютого 1942 р. СЗБ

Стефан Ровецький «Ґрот»

реорганізували на Армію Крайову (АК).
Після арешту ген. Ровецького її командувачем став ген. Тадеуш Коморовський
«Бур». Навесні 1944 р. Армія Крайова
налічувала близько 360 тис. вояків, які
склали присягу. Протягом усього періоду
війни через СЗБ–АК пройшло 450 тис.
осіб. Підпільне військо до моменту вибуху Варшавського повстання зазнало величезних втрат – близько 62 тис. вояків
загинули чи були вбиті німцями.
Найважливішою метою АК була боротьба проти німців і підготовка кадрів, а далі формування військових підрозділів для відкритого виступу проти
окупантів у найсприятливіший момент
війни. Головними способами поточної
боротьби були саботаж (таємне знищення чи пошкодження німецьких засобів
ведення війни, які, зокрема застосовували в оборонній промисловості, а також

з метою усунення транспортних засобів
неприятеля) і диверсія (явний удар на
окреслену ціль, наприклад, шляхи комунікації противника – зокрема, в жовтні
1942 р. під час акції «Вінець» під Варшавою було перервано залізничні колії, якими перевозили забезпечення для
німецьких військ на східному фронті).
Видом диверсії було визволення в’язнів
з рук німців, ліквідація донощиків гестапо й особливо жорстоких функціонерів
поліційного апарату і т.зв. Акція Н. Вона
полягала на послабленні бойового духу
німецьких солдатів, яким підкидали летючки й газетки, видані буцімто німецьким рухом опору. Вони переконували,
що німці програють війну, поширювали
інформацію, яка мала посварити солдатів з діячами нацистської партії, які перебувають в тилу, висміювали Гітлера
й інших керівників ІІІ Рейху. Розвідка АК
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Стефан Ровецький «Ґрот» (1895–
1944) під час Першої світової війни був
офіцером Польських легіонів. З 1918 р. офіцер ВП. У вересні 1939 р. командував Варшавською панцерно-моторизованою бригадою, воював у битві під Томашовом-Люблінським. Після капітуляції дістався до
Варшави. Зайняв посаду заступника командувача Служби перемозі Польщі, а в червні
1940 р. – командира Союзу збройної боротьби, в лютому 1942 р. – командувача
Армії Крайової. Заарештований гестапо
30 червня 1943 р. у Варшаві, ув’язнений
в концтаборі Заксенхаузен. Відкинув пропозицію порозумітися з німцями і спільно
воювати проти СРСР. Після вибуху Варшавського повстання знищений за наказом командувача СС Генріха Гіммлера.
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Акція під Арсеналом
Однією із найвідоміших операцій польського підпілля під час війни була акція під Арсеналом
у Варшаві, який знаходиться в центрі міста, поблизу Банкової площі. 26 березня 1943 р. молодь із «Сірих шеренг» – підпільного харцерства – під командуванням Станіслава Броневського «Орші» звільнила свого колегу Яна Битнара «Рудого» та 24 інших в’язнів, яких перевозили
з осідку гестапо на алеї Шуха до в’язниці на Павяку. Під час акції були тяжко поранені й незабаром померли приятелі «Рудого» – Мацей Олекси Давидовський «Алек» і Тадеуш Кшижевич
«Буздиґан». Сам «Руди» помер через чотири дні внаслідок попереднього звірського побиття
гестапівцями. Самопожертва варшавських харцерів була символічним підтвердженням біблійних слів: «Більшої любови немає над ту, коли хтось життя покладе за приятелів своїх». Акцію під
Арсеналом екранізував у 1977 р. Ян Ломніцький, а харцери щороку проводять загальнопольський рейд «Арсенал», який вшановує учасників цього героїчного чину.

виявила випробовувальний центр ракет
V-1 (Фау-1), а потім V-2, якими німці обстрілювали Велику Британію. Це дозволило британській авіації знищити центр
Пенемюнде на острові Узнам на Балтиці,
де велися роботи над цими ракетами.
1943 р. поляки локалізували черговий
дослідний центр на полігоні Блізне під
Мєльцем, після чого перехопили один
зі снарядів V-2. Група науковців піддала
його аналізові (сфотографували й описали кожну з бл. 25 тис. частин, з яких він
був збудований). Опрацьований рапорт,
разом із фрагментом снаряда відіслали
до Лондона. Зв’язок АК і структур підпільної держави з польським керівництвом на Заході забезпечував спеціальний кур’єрський апарат, бази якого були
в більшості європейських країн (в т.ч.
окупованих Німеччиною).
З початку окупації конспіративні структури створили також довоєнні
політичні угруповання: Польську соціалістичну партію (під криптонімом
«Воля, рівність, незалежність»), Народне
об’єднання («Рох»), Національне об’єднання, Об’єднання праці. З їхніх діячів
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Ян Битнар «Руди»

добиралися кадри працівників цивільних
інституцій Польської підпільної держави. Перші кроки для створення політичного представництва підпілля здійснив
у жовтні 1939 р. ген. Токажевський-Карашевич, але щойно в серпні 1943 р.
було створено Крайову політичну репрезентацію. 9 січня 1944 р., відповідно до
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рішення делегата уряду Яна Станіслава
Янковського, було створено Раду національної єдності (РНЄ), до якої увійшли
представники головних політичних угруповань Підпільної Польщі. Керівництво
«підпільним парламентом», як назвали
Раду, доручили політикові ПСП Казимирові Пужакові. РНЄ видала декларацію За
що бореться польський народ, у якій була
викладена програма далекосяжних демократичних змін у політиці і реформ у повоєнній Польщі.
У грудні 1940 р. почала діяльність Делегатура уряду у Країні, покликана з метою створення адміністративного апарату, підпорядкованого урядові у вигнанні,
пристосованого для функціонування
в умовах війни та окупації. Першим делегатом уряду, в ранзі віце-прем’єра, став
Цириль Ратайський. Після його відставки

Ян Пєкалкєвич

Ян Станіслав Янковський

Цириль Ратайський

посаду делегата зайняв Ян Пєкалкєвич,
а після його вбивства німцями – Ян
Станіслав Янковський. Делегатові уряду підпорядковувалися творені з 1942 р.
департаменти, які були відповідниками
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Цириль Ратайський (1875–1942) – адвокат, президент Познані, діяч Об’єднання праці, делегат з грудня 1940 р. Ян Пекалкевич (1892–1943) – економіст, політик Народного
об’єднання, делегат з серпня 1942 р. Заарештований гестапо 19 лютого 1943 р., утримувався
на ал. Шуха, де був закатований на смерть під час слідства. Ян Станіслав Янковський (1882–
1953) – діяч Об’єднання праці, посол до сейму РП, делегат і віце-прем’єр польського уряду у вигнанні, делегат з квітня 1943 р. Заарештований НКВД у березні 1945 р., засуджений в «процесі
шістнадцятьох» у Москві, помер у совєтській тюрмі.

міністерств уряду РП. У травні 1944 р.,
відповідно до рішення президента РП
створено Крайову Раду міністрів на чолі
з делегатом Янковським, якому підпорядковувалися міністри, що репрезентували найбільші польські політичні угруповання.
Опір польського суспільства під час
німецької окупації набрав також поширенішої форми цивільної боротьби, за яку
– так само, як за будь-який спротив щодо
окупанта – загрожували найсуворіші

покарання, які застосовувалися з нещадною рішучістю з перших тижнів окупації. Попри загрозу смерті польські харцери з «Сірих шеренг» почали акції, звані
«малим саботажем»; вони стали першою
формою цивільної боротьби. На стінах
і афішах з розпорядженнями окупаційної влади робили написи, що висміювали німців чи погрожували помстою
за вчинені злочини. Зривали німецькі
прапори, а в національні свята вивішували польські. З березня 1941 р. на стінах

Керівництво підпільної школи в Мосцицах б. Тарнова: Єжи Сікора і кс. Станіслав Індик «Станіслав Циран»
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польських міст почали малювати знак
Воюючої Польщі – кітву зі сплетених літер P i W . У цивільному опорі брали
участь представники багатьох суспільних і фахових середовищ: лікарі видавали
фальшиві довідки про непридатність до
праці, що вберігало від примусових робіт
у Німеччині, а священики – нові метрики народження для учасників підпілля
й євреїв, які переховувалися від німців.
Попри загальний німецький терор, нищення польської культури й переслідування її творців, у країні широко розвинулося підпільне культурне життя, що
охопило всі напрямки творчості. У приватних квартирах відбувалися концерти,
театральні вистави, літературні вечори.
Динамічно розвивався підпільний видавничий рух. Під час війни з’явилося
близько 1,5 тис. назв підпільних видань
(на чолі з головним пресовим органом
АК – «Інформаційним бюлетенем»).
Поза структурами Польської підпільної держави залишалися комуністи, які підпорядковувалися владі СРСР
і вважали свій рух знаряддям реалізації
політики цієї держави в Польщі. В кінці
1941 р. з СРСР до Польщі перекинули за

допомогою авіації т.зв. ініціативну групу.
5 січня 1942 р. вона створила Польську
робітничу партію (ПРП) – у назві уникали визначення «комуністична».
Комуністи закликали негайно розпочати повстанську боротьбу з німцями.
Ігнорували відсутність мілітарних засобів
і актуальну ситуацію, тобто підпорядкування майже всієї Європи німцям. Їх не
цікавили жертви, яких у випадку сприйняття їхніх гасел, неминуче зазнало б
польське суспільство. Заклик до негайної
боротьби, всупереч позиції АК і цивільної влади підпілля, узгоджувався з інтересом Совєтського Союзу, якому залежало
на започаткуванні партизанської боротьби в тилу німців у момент, коли армія
ІІІ Рейху стояла під Москвою. Залежність
ПРП (це скорочення в підпіллі розшифровували як «Платні раби півночі» (Płatne
Pachołki Rosji) від Совєтського Союзу
була загально відомою і до кінця війни
партія мала мізерні впливи в польському
суспільстві. Попри це, комуністи створили в грудні 1943 р. Крайову національну
раду (в їхньому розумінні вона мала виконувати функції підпільного парламенту) на чолі з агентом совєтської розвідки
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Таємне навчання
Після ліквідації німцями польського середнього й вищого шкільництва, а на землях, включених до Рейху, також початкового, почалася організація таємного навчання. Молодь навчалася на рівні довоєнних гімназій і вишів; у підпіллі діяли Варшавський університет, Ягеллонський
університет та, створений у Варшаві, Університет Західних земель, на якому навчалися поляки,
виселені з земель, включених до ІІІ Рейху. У жовтні 1939 р. довоєнні вчителі створили Таємну організацію вчителів, яка координувала акцію навчання молоді. Кількість учнів таємних комплектів, як звали конспіративні лекції (вони відбувалися в приватних квартирах), зростала протягом
усієї окупації. У 1943/1944 навчальному році у заняттях, які проводили близько 5,5 тис. учителів
і викладачів вишів, брали участь 90 тис. учнів і студентів.

Польща під час Другої світової війни

Совєтські партизани
Значною проблемою для поляків була поява на Східних землях ІІ РП совєтських партизанів.
Взаємні стосунки від самого початку були неприязними, а коли Сталін розірвав стосунки з урядом РП, стали ворожими. Нечисленні совєтські операції, скеровані проти німецької адміністрації, не завдавали особливої шкоди окупантам, натомість зумисне провокували репресії щодо
місцевого населення, яке й без того постійно наражалося на грабунок і насильство з боку партизанів. 9 травня 1943 р. Бригада ім. Йосифа Сталіна здійснила вбивство понад ста мешканців села
Налібоки на Новоґрудщині, а в січні 1944 р. совєти спалили село Конюхи (нині Солечницький
район Литовської Республіки). У червні 1943 р. совєтський командир на цьому терені наказав
своїм підрозділам розпочати ліквідацію польського незалежницького підпілля, що стало для
совєтів важливішою справою, ніж боротьба з німцями. На це не впливав і факт, що Польща
й СРСР, хоч і не підтримували між собою дипломатичних стосунків, знаходились у антигітлерівській коаліції. Дії совєтів, які вважали, що їхні партизанські загони знаходяться на терені СРСР,
а не на території окупованої польської держави, спричинилися до польсько-совєтської боротьби на Новоґрудщині.

Болеславом Бєрутом. На той момент
ця подія не мала жодного значення, але
незабаром комуністів мав підтримати
потужний союзник – Червона армія,
яка вступила на польські землі. З весни
1942 р. комуністи створювали партійні боївки під назвою Народна гвардія
(Gwardia Ludowa) (назва самочинно перейнята від військової організації Польської соціалістичної партії, що входила
до АК). У день створення КНР (31 грудня
1943) Народна гвардія була перетворена
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на Народну армію (Armia Ludowa). Влітку 1944 р. вона налічувала близько 6 тис.
осіб, включно з совєтськими партизанами, а в порівнянні з АК мала мізерний
доробок у війні з окупантами. Лише в цей
час комуністичні частини, до того ж як
частина совєтських партизанських загонів, здійснили більші бої з німцями, наприклад, в Сольській пущі. До того часу
їхня діяльність скеровувалася переважно
проти польського незалежницького підпілля.

Боротьба за Польщу на міжнародній арені

Співпраця Німеччини й СРСР закінчилася 22 червня 1941 р., коли війська ІІІ Рейху і його союзників напали на
державу Сталіна. Німці швидко зайняли
території польської держави, окуповані
СРСР. Південно-східні воєводства Речі
Посполитої включили до Генеральної Губернії як Дистрикт Галичина, Білостоцьке воєводство – до Рейху, а решту до новостворених Комісаріатів Рейху – Схід
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і Україна. Попри несподіванку німецької
агресії і поспішний відступ Червоної армії, НКВД винищив понад 20 тис. осіб,
ув’язнених у Східній Польщі – переважно поляків, але також багатьох українців
і євреїв. Після зайняття Львова, в ніч
з 3 на 4 липня 1941 р. гестапо заарештувало представників місцевої інтелігенції, зокрема 23 професорів Університету
Яна Казимира і колишнього прем’єра РП

і продовольства. Драматична ситуація
поляків в СРСР не змінилася після візиту ген. Сікорського в Москву на переломі
листопада й грудня 1941 р., під час якого
польський прем’єр погодився на погоджену попередньо Сталіним і Черчіллем евакуацію частини польських військ до Ірану,
який залишався під британським контролем (вона відбулася в березні 1942). У цей
час ген. Андерс відмовився дати згоду на
скерування двох сформованих дивізій на
фронт, бо усвідомлював, що вони не змінять мілітарної ситуації, натомість можуть загинути. Совєти почали закидати
полякам небажання воювати з німцями,
а після евакуації армії ген. Андерса унеможливили подальший набір солдатів
і ліквідували делегатури польського посольства, що означало позбавлення поляків в СРСР будь-якої опіки. У серпні
1942 р. до Ірану евакуювали решту Польської армії. Всього СРСР покинуло понад
116 тис. солдатів і цивільного населення.
Евакуація погіршила польсько-совєтські стосунки. В січні 1943 р. полякам,
які перебували в СРСР знову накинули
совєтське громадянство. Перелом стався
13 квітня 1943 р., коли Німеччина оголосила інформацію про відкриття могил
знищених польських офіцерів у Катині.
У злочині звинуватили владу СРСР, яка
заперечила й заявила, що польських бранців – буцімто влітку 1941 р. – знищили німці. В цій ситуації польський уряд, який від
серпня 1941 р. не міг дочекатися від Сталіна жодної інформації про зниклих офіцерів, вирішив попросити Міжнародний
Червоний хрест з’ясувати повідомлення
у справі Катині. Випадково це сталося

279

Польща під час Другої світової війни

Казимира Бартеля. Тої ж ночі всіх, окрім
розстріляного пізніше Бартеля, знищили
на Вулецьких пагорбах.
Вибух німецько-совєтської війни змінив стосунки Польщі й СРСР, тим більше, що Велика Британія негайно запропонувала Сталіну союз проти ІІІ Рейху.
Пропозиція була прийнята, і водночас
у переговори з СРСР вступив уряд ген. Сікорського. Обидві держави уклали 30 липня 1941 р. договір Сікорський–Майський
(Іван Майський був совєтським послом
у Великій Британії). Дипломатичні стосунки між Польщею і СРСР були відновлені, а совєтські пакти з німцями 1939 р.
визнали нечинними. У СРСР мали створити польську армію. Совєтська влада
оголосила «амністію» ув’язненим польським громадянам. Цей термін використали спеціально, аби створити враження,
що помилували засуджених за карні злочини, а не безправно покараних. Незабаром у СРСР почало діяти посольство РП.
Йому підпорядковувалися делегатури, які
здійснювали опіку над польськими громадянами, котрих звільняли з таборів.
У вересні 1941 р. розпочалося створення Польської армії в СРСР, командування якою взяв на себе ген. Владислав
Андерс, звільнений з совєтської в’язниці.
Вона була частиною Польських збройних
сил на Заході і підпорядковувалася ген.
Сікорському. У січні 1942 р. польські частини перекинули до азійських республік
СРСР: Казахської, Узбецької і Киргизької. Совєтська влада чинила перешкоди
звільненню польських громадян з таборів,
а створеному військові не надавали відповідної кількості військового оснащення

Польща під час Другої світової війни

Владислав Сікорський (1881–1943) – генерал ВП, прем’єр РП. Перед Першою світовою
війною учасник незалежницької діяльності, з 1914 р. служив у Польських легіонах. Як начальник Військового департаменту Головного національного комітету вступив у конфлікт з Юзефом Пілсудським. З листопада 1918 р. на вищих командних посадах у ВП, зокрема, командувач
5-ої Армії під час Варшавської битви з більшовиками і начальник Генерального штабу. Після
вбивства президента Ґабріеля Нарутовича прем’єр і міністр внутрішніх справ. Після перевороту
Пілсудського 1926 р. його позбавили посад у ВП – формально він залишався у розпорядженні
міністра військових справ. У тридцяті роки нав’язав стосунки з опозицією до табору Пілсудського. 1939 р. не отримав військового призначення. Пробрався до Франції, де 30 вересня того ж
року став прем’єром уряду РП, а згодом також Головнокомандувачем. 30 липня 1941 р. підписав договір з СРСР. Загинув у Ґібралтарі 4 липня 1943 р., повертаючись з інспекції Польської
армії на Сході.

Владислав Сікорський

того ж дня, коли з ідентичним проханням
до Червоного хреста звернулася Німеччина. Совєтська влада негайно звинуватила
поляків у довірливості до гітлерівської
пропаганди і співпраці з ІІІ Рейхом. Коли
польський прем’єр, попри вимоги західних союзників, відмовився від вимоги
дати пояснення про вбивство польських
офіцерів, Сталін розірвав дипломатичні
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стосунки з Польщею і припинив визнавати уряд ген. Сікорського.
Після смерті ген. Владислава Сікорського посаду прем’єра зайняв Станіслав Міколайчик з Народного об’єднання,
а ген. Казимир Соснковський став Головнокомандувачем. На переломі листопада
й грудня 1943 р. під час конференції керівників держав антигітлерівської коаліції
в Тегерані: Черчілля, Сталіна й Рузвельта
була схвалена пропозиція Черчілля, щоб
«вогнище» польської держави знаходилося між лінією Керзона (на захід від
Гродна, Бреста, Рави-Руської і на схід від
Перемишля) на сході й Одером на заході.
Тегеранські домовленості суперечили Атлантичній хартії, підписаній Сполученими Штатами, Великою Британією й СРСР
14 серпня 1941 р. Найважливішою метою
Хартії визнавалося право всіх народів,
які перебували під окупацією, на незалежну державу й суверенну владу після
війни. Рішення, ухвалене у справі Польщі в Тегерані, тримали в таємниці перед
польським урядом у вигнанні.
Сталін ще перед Тегеранською
конференцією розпочав дії з метою

??

Поляки й українці під німецькою окупацією.
Злочини проти поляків, здійснені Українською Повстанською Армією
Польсько-український конфлікт наростав від перших місяців війни, коли німці на терені Генеральної Губернії створили умови, що сприяли українізації Холмщини й Підляшшя, а багато українців під
совєтською окупацією ідентифікувалися з репресіями щодо польського суспільства. Після червня
1941 р. німецька окупаційна влада надалі підживлювала конфлікти між поляками й українцями.
Щодо українців, які жили на терені довоєнної Польщі, провадили лагіднішу політику. Українські
політики, які 1941 р. створили уряд у Львові, були інтерновані; у вересні того ж року арештували
також деяких членів Організації українських націоналістів (ОУН), але не переслідували інтелігенцію й духовенство. Українському населенню забезпечили більші пайки продовольства, дозволили
культурну й спортивну діяльність, залишили середні школи. Створили українську поліцію.
На переломі 1942 й 1943 рр. ОУН взяла під політичний контроль новостворені українські партизанські загони й утворила з них Українську Повстанську Армію (УПА). Навесні 1943 р. УПА розпочала дії, що мали на меті усунення польського населення з Волині та інших південно-східних
воєводств РП: Львівського, Тернопільського й Станіславівського, що призвело до винищення
поляків з понад 4 тис. місцевостей на цьому терені. Протягом майже півтора року вбито, часом
з великою жорстокістю, понад 100 тис. дітей, жінок і чоловіків. УПА вбивала також українців,
які допомагали полякам, а часом тих, хто відмовлявся чинити вбивства. Масові злочини, що
мали ознаки геноциду, призвели до цілковитого знищення багатьох локальних спільнот, а від
польських сіл і хуторів часто не залишилося жодного матеріального сліду. В деяких місцевостях
поляки організували самооборону. Відбувалися також відплатні акції, внаслідок яких загинуло
бл. 10–12 тис. українців. Трагічними символами цього розділу Другої світової війни залишаться,
зокрема, Янова Долина (де вбили бл. 600 поляків), Порицьк (220 польських жертв), Острівки
й Воля Островецька (1100 жертв), Гута Пеняцька (де від рук СС і УПА загинуло бл. 1000 поляків),
а також серед інших Павлокома на Прикарпатті – місце вбивства, здійсненого АК проти українців (де, за різними оцінками, загинуло від 150 до 300 осіб).
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Родина Рудницьких, убита відділами УПА в селі Хобултова на Волині

Польща під час Другої світової війни
Карта 19. Землі ІІ Речі Посполитої в 1942–1945 рр.

позбавити Польщу незалежності. У січні 1943 р. за його дорученням польські
комуністи, котрі перебували в СРСР,
створили Союз польських патріотів,
керівниками якого були, зокрема, Ванда Василевська й Зиґмунт Берлінґ – дезертир з армії ген. Андерса. Союз став
політичним керівництвом створеної
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в СРСР 1-ої Піхотної дивізії ім. Тадеуша Косцюшка (командиром став Берлінґ); незабаром її перетворили на корпус, а далі на 1-у Армію. Офіцерський
корпус складали головно совєтські
офіцери, солдатами були польські громадяни, депортовані 1940 і 1941 рр. зі
Східних земель РП.

Акція «Буря» і Варшавське повстання

Наближення Червоної армії до пере
двоєнного кордону Польської Речі По
сполитої змушувало командування АК
прийняти рішення про форму відкри
того збройного виступу проти німців.
Командувач АК ген. Коморовський по
дав концепцію операції під криптонімом
«Буря». Вона передбачала зайняття поль
ських теренів АК в боротьбі з німцями,
що відступали під натиском Червоної ар
мії, а далі легалізації частин АК та адмі
ністративного апарату делегатури уряду
і звернення до совєтських властей в ролі
господаря польських земель. Припуска
лося, що можливі ворожі дії проти су
веренних польських властей викличуть
протест західних союзників.
Червона армія 4 січня 1944 р. перетну
ла на Волині довоєнний кордон Речі По
сполитої. У березні 1944 р. 27а Волинська
Дивізія піхоти АК спільно з совєтськими
військами провадила боротьбу проти нім
ців у районі Ковеля. У червні в боротьбу
вступили солдати АК на Віленщині, яки
ми командував полк. Александр Кшижа
новський «Вовк». Завершенням «Бурі»
на цьому терені була операція «Гостра
брама», тобто удар на Вільно, розпочатий
вранці 7 липня 1944 р. Місто було здобуте
спільно з Червоною армією. Відповідно
до плану, частини АК й польські цивільні
влади відкрито виступили перед совєта
ми. За кілька днів полк. Кшижановського
і його офіцерів заарештували й вислали
в табори, а незабаром така ж доля спіткала
й солдатів. Подібний сценарій повторився

на півдні, де частини АК воювали проти
німців за Львів. Солдати АК, які в другій
половині липня почали боротьбу проти
німців на Люблінщині й Ряшівщині, так
само роззброїли, арештували й заслали
в СРСР. Подібно ставилися до представ
ників цивільної адміністрації Польської
підпільної держави.
У цій ситуації ген. Коморовський вирі
шив, що з огляду на безпосередню загрозу
незалежності Польщі від СРСР – Сталін
вже приступив до створення комуністич
ного осередку влади – останнім шансом
захистити польські права є самостійне
звільнення Варшави з рук німців і здобут
тя влади в місті цивільним керівництвом
Підпільної Польщі. На рішення про поча
ток повстання вплинули також провока
ційні заклики, що висилалися в кінці лип
ня 1944 р. з Москви радіостанцією Союзу
польських патріотів, які закликали жите
лів столиці до початку спонтанної бороть
би з німцями. Вони доводили, що кому
ністи, попри брак більших сил і впливів,
у момент вступу до міста Червоної армії,
частини якої знаходилися поблизу східних
передмість Варшави, здійснять збройний
виступ, аби накинути свою владу. Прий
няте рішення обґрунтовувалося також
настроями серед солдатів АК і мешканців
столиці, які домагалися помсти за тоталь
ний німецький терор, що тривав близько
п’яти років, та бажання стати до боротьби
в момент зближення поразки ІІІ Рейху.
Командувач АК віддав наказ про поча
ток боротьби за Варшаву 1 серпня 1944 р.
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о 17.00 (т.зв. година «В»). Генерал Тадеуш
Коморовський «Бур» діяв за згодою уряду,
але без наказу Головнокомандувача (ген.
Казимира Соснковського). Попри дуже
слабке озброєння (лише кожен дев’ятий
вояк мав вогнепальну зброю; інші були
озброєні лише гранатами й пляшками
з бензином, а запаси амуніції були розра
ховані на кілька днів) серед прихильни
ків повстання панувало переконання, що
брак зброї буде компенсований мужністю
солдатів підпілля, які здобудуть її у ворога.
У перші дні боїв солдати АК здобули лише
деякі райони міста. Варшав’яни зустріли
вибух повстання з великим ентузіазмом.
Повсюди запанувало відчуття повернен
ня незалежності. На будинках вивішували
білочервоні прапори, а повстанці на кож
ному кроці отримували вияви підтримки.
Мешканці столиці постачали їм продо
вольство, допомагали опікуватися пора
неними, будували барикади – попри те,
що Варшава боролася наодинці, її солдати
не були самотніми.
Союзники сприйняли вибух повстан
ня без ентузіазму. Уряд Великої Брита
нії дорікнув польській владі, що вона не

узгодила термін його початку і протягом
усього серпня зволікав із визнанням АК
союзною армією, що стало претекстом
для німців для вбивства полонених
повстанців. Британська преса спочатку
мовчала про повстання у Варшаві, зго
дом значна частина газет легковажила
його значенням, натомість старанно по
яснювала дії Сталіна, який у перші дні
серпня наказав припинити наступ Чер
воної армії на лінії Вісли. Після драма
тичних кроків польської влади у вигнан
ні, головно ген. Соснковського, польська,
британська й південноафриканська авіа
ція розпочала польоти на Варшаву, щоб
забезпечити повстанців зброєю, що пев
ною мірою поліпшило їхню ситуацію.
Авіаційні операції, однак, ускладнювала
довжина траси польотів з Італії, що про
довжувалися над теренами, які перебу
вали в німецьких руках. Після скинення
вантажів літаки мусили повертатися
до італійських баз, оскільки Сталін до
10 вересня забороняв пілотам союзників
приземлятися на теренах, зайнятих Чер
воною армією. 14 вересня Червона армія,
яка доти затримувала свої дії, зайняла

Бій за Варшаву
Після успіхів повстанців у перші дні боїв, 5 серпня 1944 р. німці розпочали наступ на район Воля. Під час здобуття повстанських барикад використовували цивільне населення як
«живі щити». На Волі німці і колабораційні формації (сформовані з совєтських громадян, які
перейшли на бік німців) вчинили масові злочини проти цивільного населення. Вбито близько
38 тис. осіб, у тому числі дітей і вагітних жінок. Після здобуття Волі й Охоти німецькі частини,
підтримувані важкою артилерією і авіацією, вдарили на Старе місто. Внаслідок систематичного
обстрілу й бомбардувань історична частина міста перетворилася в руїни. 1 і 2 вересня повстанці
перервали там боротьбу і перейшли каналами у Середмістя й на Жолібож. Після падіння Старого міста у запеклих боях, що тривали весь вересень, німці здобули, попри героїзм повстанців,
подальші райони міста: Повісля, Чернякув і Мокотув. Коли під кінець вересня вони зайняли
північний район – Жолібож, подальша боротьба стала неможливою.
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Празька лікарня у Варшаві після бомбардування 1939 р.

східну частину Варшави – Прагу. На допомогу повсталій столиці намагалися
в цей час прийти солдати армії Берлінґа
(1-а Армія ВП). Не маючи досвіду боїв
у місті, без артилерійської й авіаційної
підтримки, вони переправилися на лівий берег Вісли й узяли участь в обороні Повісля й Жолібожа. Однак зазнали
значних втрат.
Після падіння Жолібожа через брак
продовольства і ліків для поранених,
трагічні умови життя цивільного населення і втрату надії на допомогу, ген.
Коморовський прийняв рішення про
капітуляцію. Повстанці здали зброю
і були вивезені в табори полонених у Німеччині. Варшаву мусило покинути

й цивільне населення. У повстанні загинуло чи пропало понад 18 тис. солдатів
АК і 150 тис. цивільних. Німецькі втрати
склали близько 10 тис. убитих і поранених солдатів. Після капітуляції Варшави
німці приступили до знищення міста.
У повітря висадили багато пам’яток,
зокрема, Королівський замок, Саський
палац, частково знищили палац у Лазєнках, колону Зиґмунта – символ Варшави,
а також численні костели. Спалили найбільші польські бібліотеки: Національну, Публічну міста Варшави й Університетську, а також архіви. З 987 історичних
будівель вціліли 64. Усього було зруйновано 42% будинків і будівель публічного
вжитку.
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Втрата незалежності

Після закінчення Тегеранської конференції британці постійно натискали на
уряд РП у Лондоні, щоб той визнав лінію
Керзона за східний кордон Польщі. Відмова від половини території країни мала
бути компенсована німецькими теренами, розташованими на захід від довоєнного кордону РП. Прем’єр Міколайчик
спочатку не погоджувався на це, але після переговорів у Москві в жовтні 1944 р.,
переконаний, що схвалення лінії Керзона
ще залишає надію на збереження незалежності Польщі, повернувся до Лондона, щоб отримати згоду уряду й президента на совєтські умови. Уряд відкинув ці
вимоги й у листопаді 1944 р. Міколайчик
подав у відставку. Новий кабінет створив
Томаш Арцишевський з ПСП. Західні союзники Польщі прийняли це до відома,
однак перестали рахуватися з польським
урядом. Попри постійне погіршення політичної ситуації, Польські збройні сили
на Заході брали участь у війні з Німеччиною до моменту її закінчення у травні
1945 р. Авіація брала участь у нальотах
на ІІІ Рейх, флот – у діях союзного флоту – на Атлантиці й Середземному морі.
ІІ Корпус Польських збройних сил ген.
Андерса, створений на Близькому Сході
з Польської армії, евакуйованої з СРСР,
воював в Італії. У травні 1944 р. ціною
великих втрат здобув монастир Монте Кассіно, що закривав дорогу на Рим.
Польські частини також брали участь
у висадці військ союзників у Франції
в червні 1944 р. 1-а Танкова дивізія ген.
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Станіслава Мачека відіграла вирішальну
роль у битві під Фалез та визволяла Бельгію й Голландію. Під Арнем воювала 1-а
Окрема Парашутна бригада.
У той час, коли Червона армія займала
польські землі на сході і вступала на Люблінщину, комуністи за дорученням Сталіна створили в Москві Польський комітет національного визволення (ПКНВ)
на чолі з Осубкою-Моравським (маловідомим діячем розкольницької групи
з ПСП. В оголошеному 22 липня 1944 р.
маніфесті (місце його публікації неправдиво подано як Холм) ПКНВ декларував
ведення війни з Німеччиною спільно
з СРСР та обіцяв земельну реформу, попередньо оголошену легальною польською владою в країні у маніфесті Ради
національної єдності. День оголошення
маніфесту ПКНВ, 22 липня, визнано початком комуністичної Польщі. Після перебрання адміністрації на терені т.зв. Люблінської Польщі (названої так від осідку
ПКНВ) комуністи при підтримці НКВД
(загальним керівництвом відав заступник начальника НКВД ген. Іван Сєров)
почали створення репресивного апарату,
метою якого була ліквідація польського
незалежницького підпілля. Багато вояків
АК були засуджені на смертну кару.
Створення ПКНВ було черговим
етапом узалежнення польських земель
від СРСР. 26 липня 1944 р. представники Комітету підписали в Москві таємну
угоду, в якій, зокрема, зреклися східних
воєводств Речі Посполитої й передали

комуністи, їхні нечисленні союзники
в країні, а також колишній прем’єр Міколайчик і кілька його прихильників.
У Польщі мали відбутися парламентські
вибори, виключно за участю демократичних і антинацистських партій. Це був
черговий глум над поляками, які всю війну воювали з нацистами, оскільки серед
них не було жодної політичної групи,
яка ідентифікувалася з гітлерівською
партією, натомість єдиною в Польщі недемократичною партією були комуністи; однак це вони фактично вирішували, які угруповання є демократичними,
а які ні. Пропозицію західних керівників,
щоб вибори відбулися під міжнародним
контролем, відкинув Сталін, який визнав це втручанням у внутрішні справи
Польщі. Це був черговий глум, оскільки
з липня 1944 р. комуністи на польських
землях, при підтримці Червоної армії
й НКВД, будували державу, підпорядковану Сталінові, яка була частиною його
імперії.
Крапкою над «і» в справі незалежності Польщі були потсдамські домовленості. Великі держави визнали легальним
польським урядом Тимчасовий уряд національної єдності, утворений після переговорів у Москві між Міколайчиком
і комуністами в другій половині червня
1945 р. Саме тоді Владислав Ґомулка,
який очолював ПРП, висловлюючи позицію комуністів, сказав Міколайчикові:
«Раз здобутої влади ми не віддамо ніколи [...]. Можете ще кричати, що ллється
кров польського народу, що НКВД править Польщею, але це не зіб’є нас з дороги». На чолі «уряду єдності» совєтського
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юрисдикцію на польських землях Червоній армії і НКВД. Незабаром уклали
угоду про обмін населенням, що започаткувало виселення поляків із східних
земель ІІ РП. Комуністи розпочали також створення адміністрацій (за взірцем
совєтських) – воєводських і повітових
національних рад. У кінці 1944 р. ПКНВ
перетворився на Тимчасовий уряд РП.
У ньому були лише комуністи й кілька представників політичних груп, які
з ними співпрацювали, що не мали більших впливів у суспільстві. Комуністи
розбудовували також «народне» Військо
польське, здійснюючи примусову мобілізацію. Попри опір мобілізації й численні
дезертирства, на початку 1945 р. воно
налічувало близько 290 тис. солдатів.
У другій половині січня 1945 р. солдати народного ВП взяли участь у наступі
Червоної армії: зайнятті території довоєнної Польщі на захід від Вісли, а далі
в тяжких боях за Поморський вал над
Балтикою й у форсуванні Одеру й Лужицької Ниси. 1-а Дивізія піхоти ім.
Тадеуша Косцюшка спільно з Червоною
армією 2 травня 1945 р. здобула Берлін,
піднявши біло-червоний прапор над руїнами «тисячолітнього» ІІІ Рейху.
Справа інтегральності й неподільності Польщі була вирішена на конференціях керівників СРСР, Сполучених Штатів
і Великої Британії в Ялті в лютому 1945 р.,
а згодом у червні того ж року в Потсдамі. У Ялті офіційно оголосили рішення
в справі відібрання в Польщі східних земель і вирішили створити Тимчасовий
уряд національної єдності. Згідно з побажанням Сталіна його мали створити
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табору в Польщі став Едвард Осубка-Моравський, віце-прем’єрами стали Ґомулка і Міколайчик. Тим само припинили
визнавати польську владу у вигнанні.
У Потсдамі встановили також польські
кордони на заході й півночі. До Польщі
приєднали німецькі землі до лінії Одеру
й Лужицької Ниси та південну частину Східної Пруссії. Німецьке населення
мали переселити з цих теренів. Там мали
оселитися поляки, яких змусили покинути свої домівки на східних землях ІІ Речі
Посполитої.
У другій половині січня 1945 р. почався наступ Червоної армії, в результаті якого до кінця місяця був зайнятий
увесь простір довоєнної Речі Посполитої.
19 січня 1945 р. останній командувач АК
ген. Леопольд Окуліцький прийняв рішення про її розпуск, визнаючи, що це
єдиний спосіб врятувати солдатів підпілля від совєтських репресій, а дотеперішні
способи боротьби за незалежність мусять бути змінені. У кінці березня 1945 р.
НКВД здійснив підступний арешт керівників Підпільної Польщі, зокрема, Окуліцького, делегата уряду Яна Станіслава

Янковського й підпорядкованих йому міністрів, а також голову Ради національної
єдності Казимира Пужака. Усіх запрошували на розмову, словом честі гарантуючи їм безпеку, а потім вивезли до Москви
й ув’язнили. Вказані події спричинилися
до розпуску 1 липня 1945 р. лише частково діючих Делегатури уряду на край
і Ради національної єдності. Однак боротьба за незалежність Польщі не закінчилася. У змінених формах вона тривала,
оскільки кінець німецької окупації і Другої світової війни не означав кінця поневолення Польщі.
Польща втратила незалежність та
східні землі з Вільном і Львовом на користь СРСР. Цієї втрати не могли врівноважити західні землі, не лише з огляду на
меншу площу. Втрата східних воєводств
РП була рівнозначною з загибеллю тамтешнього польського суспільства і його
культури, які були невідшкодовним і неможливим до заміни елементом польської
національної ідентичності. Воєнну поразку Польщі поглиблювали людські втрати.
Приблизна кількість жертв німецької
окупації складала до 5,5 млн. польських

Процес шістнадцятьох
18 червня 1945 р. керівники Польської підпільної держави стали перед совєтським судом.
Цю подію назвали «процесом шістнадцятьох», хоч одного з заарештованих тоді політиків,
Антоні Пайдака, судили окремо. Процес свідчив, що совєтська влада не дотримується засад
міжнародного права. Останні не дозволяли судити членів влади однієї держави судом іншої
– в цьому випадку СРСР – на підставі права, яке в ній діє. Поляків звинуватили у веденні підпільної діяльності диверсійного, шпигунського й терористичного характеру, скерованої проти
Совєтського Союзу. Людей, які керували Польською підпільною державою, котра була частиною
антигітлерівської коаліції, звинуватили також у співпраці з німцями, хоча ті воювали з ними
протягом усього періоду війни. Найтяжчі вироки отримали останній командувач АК ген. Леопольд Окуліцький (10 років ув’язнення) і делегат уряду РП Ян С. Янковський (8 років). Обидва,
а також міністр Станіслав Ясюкович, померли в совєтських в’язницях.
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багато місцевостей у Польщі, а господарські втрати оцінювали на близько 38%
довоєнного стану; не менш дошкульними
були втрати в галузі культури.
У вересні 1939 р. Польща потрапила
під окупацію Німеччини й СРСР, але на
міжнародній арені владу РП у вигнанні
визнавали за єдиного законного представника польського народу. Поляки,
як жоден інший народ на світі, воювали
від першого до останнього дня війни.
Польський мілітарний вклад під час
Другої світової війни був непропорційно великим порівняно з можливостями
польського народу. Польські частини, що билися на всіх фронтах війни
у Європі – на суходолі, морі й у повітрі
– були четвертою за чисельністю армією, що воювала з ІІІ Рейхом Гітлера.
1945 р. у Потсдамі скасували визнання
польської влади, що означало згоду на
окупацію Польщі Совєтським Союзом
і узаконення комуністичної влади, підпорядкованої Сталінові. Процес повернення Польщею незалежності розпочався лише 1989 р.

Розділ 8. Про що слід розмовляти
• Сталін у своїй пропаганді виставляв захоплення східних земель ІІ Речі Посполитої у вересні 1939 р. як
звільнення українських і білоруських земель з-під польського панування і об’єднання їх з Совєтськими
Україною і Білорусією. Слід з’ясувати, чи українці, які жили в ІІ Речі Посполитій, назагал поділяли цей погляд
у 1939–1941 рр.
• Поляки в період Другої світової війни мали свій уряд у вигнанні, спочатку у Франції, а з 1940 р. у Великобританії в Лондоні. Вони мали також Польську підпільну державу, яка підтримувала зв’язок з Урядом Речі
Посполитої у вигнанні. Слід вивчити сферу діяльності цивільних структур Польської підпільної держави, яка
охоплювала всю територію польської держави у її довоєнних кордонах. У рамках цих структур функціону-
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громадян (у тому числі майже всіх євреїв
– за підрахунками – понад 2,8 млн.). Унаслідок совєтських переслідувань життя
втратили близько 150 тис. осіб; кількість
польських громадян, убитих українськими націоналістами у східних воєводствах
РП складала понад 100 тис. Відсоток цих
втрат перевищив 15% довоєнного населення Польщі й був найвищим серед
держав, окупованих ІІІ Рейхом (в СРСР
він складав 12,4%, у Греції – 10,8%, в Голландії – 2,4%, в Чехословаччині – 2,1%,
у Франції й Бельгії – по 1,2%). Політика
окупантів, скерована на знищення польських еліт, значною мірою була успішною.
Часто траплялося, що в німецьких чи
совєтських місцях страт гинуло покоління батьків – творців ІІ Речі Посполитої,
а в підпільній боротьбі й Варшавському
повстанні гинули їхні сини й доньки –
виховані в незалежній Польщі. У другій
половині 1945 р. на польських землях
жило лише близько десяти відсотків з довоєнних випускників вищих навчальних
закладів. Деякі залишилися на еміграції,
але більшість загинули. Німці знищили
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вала Рада допомоги євреям «Жеґота». Польща була в окупованій німцями Європі єдиною державою, де за
допомогу, надану єврейському населенню, загрожувала смерть.
• Творячи добрі стосунки між нашими народами, ми не уникнемо болісної теми вбивств поляків, які здійснили
українські націоналісти, передусім на Волині 1943 р. та у Львівському, Тернопільському й Станіславівському
воєводствах 1944 р. Польські й українські історики багато років займаються цією темою. Тому варто пошукати найновіші публікації, присвячені цій проблематиці. Пошукові правди може сприяти співставлення різних
поглядів.
• Варшавське повстання (1944) є однією з найважливіших подій польської спільноти в ХХ ст. Політичні,
мілітарні, культурні й демографічні наслідки поразки Варшавського повстання негативно відбилися на повоєнній історії Польщі. Суперечки навколо оцінки рішення про його початок супроводжували нас протягом
багатьох років після війни. Водночас символічний вимір цієї події залишався безсумнівним, а фальшування
образу Варшавського повстання в комуністичну добу лише зміцнило його легенду. Повстання потрапило до
підручників, історичної публіцистики, літератури факту, художньої літератури й кіно. Українського читача, як
кожного чужинця, що цікавиться історією Польщі, запрошуємо на сторінку Музею Варшавського повстання
http://www.1944.pl/.
• Польща відігравала в планах Сталіна суттєву роль. 1939 р. він зайняв частину території Польщі, а після
1945 р., змінюючи, за згодою союзників, її територіальну форму, а далі й лад, включив Польщу до своєї сфери
впливу. Те, чого не реалізував Ленін у 1920 р., Сталін реалізував з надлишком, забираючи Польщі незалежність. В історичному досвіді поляків і українців суттєве місце займає контакт з Росією і її цивілізацією. Так
само важливим, спільним елементом історичного досвіду наших народів є знання совєтського комунізму.
Частина українців пройшла пекло колективізації й голоду в Совєтському Союзі у тридцяті роки. Частина
мешканців ІІ Речі Посполитої пізнала совєтський тоталітаризм уже в 1939 р., інші лише після війни. Після
1945 р. поляки опинилися в несуверенній державі совєтського блоку, а українці в одній з совєтських республік. Обидва народи – з усіма наслідками цього, тобто зі зміною кордонів і не завжди бажаними міграціями
тисяч людей. Про це варто розмовляти.

