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ВІЗІЇ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ІСТОРИКІВ 

Проаналізовано підходи сучасних українських істориків до окремих 
аспектів складної теми українсько-польських відносин у період Другої світо-
вої війни. Зокрема, розкрито бачення сучасною українською історіографією 
причин українсько-польського протистояння; висвітлено підходи до розкрит-
тя ролі третіх сил в ескалації українсько-польського протистояння; вказано на 
необхідності зняття з цієї теми ідеологічних та політичних нашарувань. Ви-
окремлено перелік питань, які потребують подальших дослідницьких зусиль 
науковців.
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Об’єктивна оцінка минулого є суттєвим чинником дієвого впли-
ву на сучасні реалії та перспективи подальшого розвитку суспіль-
ства і держави. Збільшення часової ретроспективи веде до зменшення 
суб’єктивності погляду. Ключовим моментом в інтерпретації минуло-
го завжди залишається соціально-культурна ідентифікація історика, 
і, як наслідок – знову ж таки питання ставлення до “іншого”1. Тому, 
як зазначає знаний львівський історіограф Л. Зашкільняк, “…значно 
зростає соціальна роль історика в складному лавіруванні між “знаю, 
уявляю і промовляю (творю тексти)”2. Поділяємо думку цього вчено-
го, який стверджує, що ланцюг конфліктних ситуацій у напружених 
українсько-польських відносинах першої половини XX ст.. “…не може 
розглядатись ізольовано від іншої” (курсив наш – В. У.)3.

Українсько-польські взаємини періоду Другої світової війни, поза 
сумнівом, є однією з найгостріших тем у розвитку сучасних як україн-
ської, так і польської історіографій. І сьогодні вони є не тільки “… 
предметом емоційних наукових дискусій, а й елементом наростання 
ідеологічного та політичного протистояння”4, слугують перманентному 
наростанню напруги у взаємних стосунках. 

У період Польської Народної Республіки об’єктивний розгляд 
українсько-польських стосунків не був можливим через цензуру5, хоча 
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польські історики значно раніше взяли на “озброєння” вивчення цієї 
контроверсійної теми6. Зрозуміло, що радянська історіографія теж на-
клала “табу” на вивчення цього питання, керуючись, окрім цілого ряду 
ідеологічних причин, цілком достатнім для комуністичного керівниц-
тва прагненням не погіршувати міжнаціональні стосунки із братньою 
країною. Зрештою, з боків обох історіографій як інструменту офіційної 
комуністичної ідеології зазначена тема дозовано висвітлювалася лише в 
контексті офіційної демонстрації “злочинів буржуазних націоналістів” 
по обидва боки кордонів7.

За роки незалежності новітня українська історіографія збагатилася 
низкою численних документальних, мемуарних, бібліографічних ви-
дань8. Варто виокремити історіографічні праці науковців із цієї тема-
тики, зокрема Я. Антонюка, І. Галайчука, Р. Грицьківа, Л. Зашкільняка, 
І. Ільюшина, О. Каліщук, О. Лисенка, О. Морозової, І. Мищака, О. Ма-
рущенка, А. Олещука, В. Солдатенка, О. Сухого, І. Цепенди, С. Ши-
шели9. 

Метою наукової статті є стан вивчення сучасною вітчизняною 
історіографією окремих (курсив наш – В. У.) т. зв. “важких” питань 
українсько-польських взаємин у найкритичніший період їхніх взає-
мовідносин – 1942–1944 рр. У статті поставлено низку дослідницьких 
завдань: розкрити підходи вітчизняних науковців щодо особливостей 
українсько-польських взаємин періоду 1942–1944 рр.; з’ясувати при-
чини українсько-польського протистояння в сучасній українській істо-
ричній науці; висвітлити новітню українську історіографію стану до-
слідження ролі третіх сил в ескалації українсько-польського конфлікту.

Порівнюючи стан вивчення заявленої контроверсійної теми в су-
часних польській та українській історіографіях, доцільно виокремити 
ряд особливостей. По-перше, у вивченні українсько-польських відносин 
періоду Другої світової війни лідируючі позиції належать польським 
історикам, які значно раніше започаткували пошукову та аналітичну 
джерелознавчу працю, а отже й “…першими вийшли на рівень кон-
цептуалізації проблеми”10. По-друге, диспропорція між польською та 
українською історіографією, що була виразно помітною під час роботи 
спільних українсько-польських семінарів “Польща-Україна: важкі пи-
тання”, де польську сторону представляли фахівці з багаторічним до-
свідом опрацювання зазначеної теми, тоді як українську – здебільшого 
історики, які (в кращому випадку) розробляли проблематику україн-
ського минулого першої половини XX ст.11. По-третє, в останні роки, 
на думку авторитетного львівського дослідника українсько-польських 
відносин Б. Гудя, сучасна польська історична наука у вивченні україн-
сько-польських відносин “втомилася” і дещо знизила свою активність, 
а тому значно поменшало нових, опертих на нововіднайдені джерела, 
глибших наукових студій ґенези трагічних стосунків двох сусідніх на-
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родів періоду 1942–1947 рр.12 По-четверте, вітчизняним історикам не 
вдалося оминути тиску ЗМІ, громадської думки (зрештою, як і поль-
ським колегам), а тому, як зазначає І. Ільюшин, політичні аспекти 
проблеми українсько-польських взаємин часто брали першість над 
академічним висвітленням теми13. По-п’яте – необізнаність багатьох 
істориків, які беруться за висвітлення цієї теми, або її окремих сег-
ментів із джерелами, не говорячи вже про політиків та журналістів. Із 
цим важко не погодитися, оскільки фахові дослідники польсько-україн-
ського конфлікту стикаються у своїй праці з браком первинних джерел 
для аналізу14.

Для об’єктивного розуміння цієї наукової теми, з методологічної 
точки зору видаються вкрай важливими наукові узагальнення волинсь-
ких істориків О. Каліщук та М. Кучерепи. Луцька дослідниця О. Калі-
щук вказує на 2 підходи, які сформовані в обох державах в осмисленні 
українсько-польських взаємин – панівного “традиційно-націоцентрич-
ного”, за яким обидва сусідні народи протиставлялися як запеклі супер-
ники у боротьбі за території та “модерністсько-поліцентричного” – суть 
якого у “…відмові від перекладання однобічної вини на польську чи 
українську сторони й урахування природних національних вимог кож-
ної з них”15. Тому виміри цієї проблеми, слушно зауважує дослідниця, 
мають не лише соціологічний та політичний, а й живий травматич-
но-психологічний аспекти. Cлід враховувати чинники, що впливають 
на об’єктивну наукову картину заявленої наукової теми, та зближення 
підходів до їх тлумачення й оцінки обома сторонами. Це – відмінності 
в ідеологічних, концептуальних установах щодо передумов, комплексу 
причин міжнаціонального конфлікту, ролі третіх сил у його розгортан-
ні та ескалації; кількості обопільних утрат та інші.

Варто наголосити, що українські фахівці (в переважній більшості) 
в оцінці важких сторінок історичного минулого прагнуть уникати од-
нобоких оцінок, спекуляцій, а пануючим став підхід комплексності 
(курсив наш – В. У.) причин українсько-польського протистояння: те-
риторіальних, політичних, етнічних, соціальних, мілітарних16. 

Перед тим як перейти до детальнішого аналізу вітчизняними 
істориками окремих аспектів цієї наукової теми, варто наголосити і 
на принципових методологічних розбіжностях, що і надалі є паную-
чими в професійних цехах українських і польських істориків. Інфор-
маційний, громадсько-суспільний тиск на істориків в обох країнах є 
їх причиною. Спільною з-поміж українських істориків (В. В’ятрович, 
І. Ільюшин, О. Каліщук, М. Кучерепа, І. Патриляк та ін.) є позиція, що 
конфлікт на Волині є кульмінацією українсько-польського протистоян-
ня, але ці події “доцільно розглядати в комплексі, а також у контексті 
всієї попередньої історії українсько-польських взаємин” щонайменше 
в хронологічному розрізі 1942–1947 рр.17. Польські фахівці, перебу-
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ваючи під потужним психологічним тиском, “виривають” “волинські 
події” із загального ланцюга українсько-польських взаємин часу Дру-
гої світової війни, надаючи їм самостійного значення. Звуження хро-
нологічних рамок до 1943 р., а територіально до Волині, як слушно 
зауважує В. В’ятрович, опускає науковий аналіз українсько-польських 
подій на Холмщині в 1942 р., у Галичині – в 1944 та на Закерзонні – 
в 1945–1947 рр.18. Окрім того, польська сторона виступає виключно у 
ролі жертви конфлікту, тоді як українська виступає ініціатором та ор-
ганізатором. Такий підхід польських колег щонайменше залишає оба-
біч розгляду мотиви і позиції інших сторін конфлікту19. 

Безперечно, однією з найгостріших в українсько-польському нау-
ковому діалозі, в суспільствах, є питання встановлення причин крива-
вих українсько-польських міжнаціональних взаємин. Вітчизняні фахів-
ці (В. В’ятрович, Л. Зашкільняк, І. Ільюшин, О. Каліщук, М. Кучерепа, 
І. Патриляк та ін.), базуючись на узагальнюючих збірниках документів 
конференцій, спільних українсько-польських семінарів20, подають до-
статньо повний комплекс причин протистояння. З-поміж причин про-
тистояння сучасні українські історики виокремлюють: 1) драматичні 
історії українського і польського народів у XVI–XVIII ст., що залиши-
ли у свідомості багатьох поколінь задавлені21, проте не забуті взаємні 
кривди та почуття соціальної несправедливості22; 2) досвід та історичні 
уроки програної українцями війни з Польщею 1918–1919 рр., “закар-
бування” у пам’яті, що Друга Річ Посполита була головною перепо-
ною до омріяної незалежності23; 3) “національну політику Другої Речі 
Посполитої на східних територіях, що ґрунтувалася на засадах націо-
налізму та усунення інших національностей від участі в державному 
і громадському житті (справа автономії на самоврядування, проблема 
земельної реформи, освітня політика, порушення громадянських прав і 
свобод, репресії проти українців)”24. Саме характеристика “бездумної” 
політики державних керманичів Другої Речі Посполитої знаходить своє 
висвітлення практично в усіх публікаціях сучасних вітчизняних істо-
риків. Так, І. Патриляк зазначає, що західноукраїнські землі у 1920–
1939 рр. “відігравали роль класичної внутрішньої колонії”25. В. В’ятро-
вич стверджує, що саме важка пам’ять про міжвоєнне двадцятиліття 
була одним із головних джерел наростання українсько-польського 
антагонізму26. Про грубе порушення Польщею міжнародних зобов’я-
зань, суворий окупаційний режим та дискримінаційну щодо українців 
політику наголошує Я. Дашкевич27; 4) терористична і саботажна діяль-
ність УВО, а потім ОУН на територіях міжвоєнної Другої Речі Поспо-
литої28; 5) роль “третіх сил”, зокрема комуністичного та нацистського 
тоталітарних режимів у роздмухуванні українсько-польського проти-
стояння29; 6) “Безкомпромісні позиції польського уряду і керівництва 
ОУН у територіальному питанні”30, оскільки польські правлячі еліти 
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вбачали майбутню відновлену Польську державу в межах кордонів до 
вересня 1939 р., тоді як керівництво українського національно-визволь-
ного руху прагнуло відновити на теренах Галичини, Волині власну дер-
жавність; 7) деморалізуючий вплив війни, яка спричинила значне мо-
ральне спустошення, відхід від норм соціальної поведінки, зумовивши 
кривавий і злочинний характер братовбивчого конфлікту31.

О. Каліщук слушно акцентує увагу на тому, що обидві сторони, 
враховуючи “уконституйований” творцями Версальсько-Вашингтонсь-
кої системи досвід розв’язання територіальних суперечностей, вважа-
ли, що статус території визначатиме етнічний склад населення, а тому 
прагнули до моноетнічності через деполонізацію та деукраїнізацію. На 
імперських стеоретипах польських управлінських еліт, з їх баченням 
земель “східних кресів” своїми, а їх корінних мешканців “як генетич-
ний матеріал для ополячення і окатоличення”, наголошують М. Маль-
ський та С. Трохимчук32.

У сучасній українській історіографії (праці Я. Антонюка, В. В’ятро-
вича, Я. Дашкевича, І. Ільюшина, О. Каліщук, Т. Карпухіна, Ю. Кири-
чука, Т. Марискевича, О. Пагірі, Н. Реви, В. Солдатенка, А. Тимченка 
В. Трофимовича33 та ін.) особлива увага акцентується і на ролі третіх 
сил в ескалації українсько-польської війни. У переліку причин україн-
сько-польського протистояння: “провокативна роль, що її відіграли в 
українсько-польському протистоянні “треті сили”, насамперед, …, на-
цисти”34, “провокаційна діяльність агентів Абверу та радянських пар-
тизан”35, “роль Є. Коха в кривавих подіях на Волині і його підтримка 
певних польських ініціатив”36, “суттєвий радянський фактор у розпа-
люванні ворожнечі”37, “…нацистська Німеччина та комуністичний 
СРСР – були активними учасниками польсько-українського протисто-
яння, його третьою стороною”38, “…провокаційна діяльність партизан-
ського НКВС, яке вбивало поляків у такий спосіб, щоб скинути вину 
на УПА, а в інших місцях вбивало українців, щоб звинуватити АК”39, 
“…неоднозначна роль угорського фактора у польсько-українських від-
носинах”40.

Аналіз публікацій сучасних українських істориків щодо ролі 
“третіх сил” у перебігу українсько-польської “мікровійни” дозволяє 
зробити ряд узагальнень: 1) у сучасній українській історіографії це 
питання малодосліджене і досі не має жодної комплексної праці, при-
свяченої його висвітленню41; 2) Берлін і Москва були кровно зацікав-
лені в тому, щоб забезпечити собі панування на окупованих тери-
торіях, придушити національно-визвольний рух в Україні та Польщі, 
підступно й уміло використавши для цього українсько-польський ан-
тагонізм42; 3) саме Берлін і Москва своїми провокаційними діями пе-
реслідували мету не допустити примирення ключових суб’єктів зброй -
ного українсько-польського протистояння (УПА та АК), нівелювали 
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окремі спроби переговорних процесів із метою зупинення стихійного 
кровопролиття43. І. Ільюшин наголошує, що роль німецьких і радянсь-
ких чинників у роздмухуванні українсько-польського конфлікту слід 
виводити не з 1942 р., а щонайменше з серпня 1939 р.44 О. Калакура 
вказує на прорахування німецькою та радянською сторонами виго-
ди від ескалації українсько-польської ворожнечі, розглядає їх вплив 
як один із ключових чинників виникнення збройного конфлікту45; 
4) українсько-польська “мікровійна”, на думку В. В’ятровича, ніколи 
не набула б таких масштабів, якби була лише двостороннім конфлік-
том між українцями і поляками46; 5) вітчизняні науковці (А. Война-
ровський, В. В’ятрович, О. Калакура, В. Трофимович та ін.) акценту-
ють увагу на провокативній ролі радянських спецорганів, які часто, 
діючи під виглядом УПА, або ж АК, переслідували єдину мету – за-
шкодити українцям і полякам зробити реальні кроки до порозумін-
ня і припинення кровопролиття47. Водночас слід наголосити, що ряд 
українських фахівців (Я. Грицак, А. Тимченко) наголошують на тому, 
що не варто перекладати ключову провину за українсько-польське 
збройне протистояння на зовнішні сили48, бо все ж основна вина ле-
жить на українському та польському політичних проводах49. Погляди 
українських істориків на висвітлення ролі зовнішніх чинників у бра-
товбивчому українсько-польському конфлікті збігаються у єдиному – 
за будь-яких обставин користав у протистоянні двох народів завжди 
“той третій”, “третя сила” (не важливо, чи це були нацисти, чи ко-
муністи), а програли і польський, і український визвольні рухи. Отже, 
не абсолютизуючи ролі зовнішніх сил в ескалації конфлікту, все ж не 
слід цей чинник ігнорувати50.

Таким чином, проведений аналіз сучасної вітчизняної історіо-
графії (окремих наукових аспектів теми – В. У.) українсько-польських 
стосунків періоду 1942–1944 рр. дає підстави для таких узагальнень: 
по-перше, за останнє десятиріччя сучасна українська історіографія 
здійснила вагомий поступ у концептуально-теоретичному, докумен-
тальному й історіографічному осмисленні й напрацюванні багатьох 
аспектів заявленої наукової теми51. У науковому доробку сучасних 
українських істориків знайшли своє відображення всі головні аспекти 
цієї контроверсійної проблеми. По-друге, в історіографіях обох країн 
виокремлюється ряд наукових напрямів, які по-різному інтерпретують 
тогочасні події, а тому поділяємо позицію науковців, які наголошують 
на відсутності підстав говорити про “українське” та “польське” бачен-
ня проблеми52. В українській історіографії в науковій інтерпретації од-
ного із ключових аспектів теми українсько-польського протистояння, 
а саме його причин, можна говорити про усталений єдиний висновок: 
“… це був комплекс чинників суспільно-політичного та соціально-
економічного характеру” (курсив наш – В. У.)53. Саме тому українські
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історики вістря своєї дослідницької уваги в прагненні комплексного 
пізнання усіх складників “важких” українсько-польських питань фо-
кусують на вивчення особливостей політики Другої Речі Посполитої. 
По-третє, “треті сили” в українсько-польському протистоянні мали на 
меті завадити примиренню конфліктуючих сторін, зірвати окремі спро-
би переговорів, які б могли зупинити кровопролиття. Тому цей сегмент 
теми українсько-польських взаємин потребує подальших дослідниць-
ких пошуків.
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The approaches of modern Ukrainian historians to the complicated theme of 
Ukrainian-Polish relations during the Second World War are analyzed. The reasons 
for the Ukrainian-Polish “microwar” are revealed. The approaches to the disclosure 
of the role of the third forces in the escalation of the Ukrainian-Polish confrontation 
are highlighted. It is indicated that we need to remove ideological and political 
stratifi cations from this topic. A list of issues that require further research by 
scientists is singled out. 
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