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Історичні зміни, що стались у 90-х роках ХХ століття на теренах Східної Європи,
створили умови для об’єктивних і неупереджених оцінок драматичних подій і процесів, що
проходили тут під час і після Другої Світової війни, в умовах дії комуністичних режимів. До
найскладніших і недостатньо досліджених подій найновішої української історії та, зокрема,
українсько-польських відносин належать справи ліквідації української етнічної території в
межах сучасної польської держави і, передусім, найдраматичнішої кінцевої фази процесу
депортації українців, відомої під назвою «Акція «Вісла». Від тих трагічних подій минуло
більше півстоліття. Цього достатньо, аби молоде покоління, не обтяжене особистим досвідом,
могло розпочати прискіпливу дискусію про спільне минуле. Проблема очищення історії від
стереотипів, заміни спрощених ярликів і суджень ретельним історичним знанням однаково
стосується як поляків, так і українців. Рано чи пізно вона стане одним із найсуттєвіших
чинників формування польсько-українського діалогу [1].

28 квітня 1947 року шість дивізій Війська Польського (далі – ВП) розпочали виселення
українського населення із західних окраїн українських етнічних земель, що в кінцевій фазі
Другої світової війни опинились у межах Польщі. Це виселення отримало військову назву
операція «Вісла». Операція тривала кілька місяців і майже закінчилась у жовтні 1947 р.
Проводилася вона з великими знущаннями над українцями і з особливою брутальністю. Було
депортовано на захід і північ Польщі близько 150 тисяч осіб, одночасно арештовано й
ув’язнено в післягітлерівському таборі Явожно, а також просто вбито кілька тисяч українців (у
Явожно опинилося 3873 в’язні). Українців виселяли з Ряшівського, Люблінського і
Краківського воєводств і розпорошено розселяли на понімецьких землях – в Ольштинському,
Кошалінському, Щецінському, Вроцславському, Зельоногурському і Гданському воєводствах.
За повернення в рідні місця заарештовували.

Ця етнічна чистка проводилася під приводом боротьби з Українською Повстанською
Армією, кількісний склад якої налічував тоді на східних польських теренах близько 1400
бійців. Депортація мала знешкодити, нібито, допомогу, яку українське населення надавало
повстанцям. Така аргументація з військової точки зору не витримує критики. Бо невже замість
бойових дій проти нечисленних сил українського збройного опору треба було застосовувати
виселення в 100 разів більшої кількості мирного цивільного населення? Безпосереднім
поштовхом до проведення операції «Вісла» стало вбивство повстанцями 28 березня 1947 р.
заступника міністра національної оборони Польщі генерала Кароля Свєрчевського, справжні
обставини смерті якого досі дуже незрозумілі [2].

Навколо смерті генерала Свєрчевського накопичилося багато міфів і непорозумінь. На
думку дослідника Євгена Місила, опубліковані документи не дають однозначної відповіді на
питання, хто був справжнім організатором засідки. З великою часткою ймовірності можна
твердити, що ген. Свєрчевський загинув випадково, у засідці, організованій сотнею «Хріна» і
«Стаха» на солдатів Маневрової Групи Війська Охорони Прикордоння (далі – МГ ВОП) у
Тісній для помсти за вбивство ними в січні 1947 р. кільканадцяти поранених вояків УПА.
Справдження цієї версії, без ознайомлення з оперативними документами МГБ й НКВС,
архівами УПА, буде надзвичайно складним. Майже всі бійці УПА, що брали участь у засідці, а



згодом були піймані на терені Польщі, були засуджені на смерть і страчені. Решта разом
з «Хріном» і «Стахом» перейшли на терен УРСР і майже всі загинули в боях з військами
НКВС. Сам «Хрін», який до своєї загибелі в 1949 р. встиг написати спогади, про засідку на
генерала Свєрчевського не згадує взагалі [1]. Надзвичайно характерним є те, що радикалізація
намірів польських властей супроводжувалася спадом активності підпілля, яке згідно з
інструкціями командування здійснило цілковиту зміну тактики. Одночасно із закінченням
примусового переселення українців до УРСР зовсім припинились атаки УПА на підрозділи ВП
і пости ГМ (громадянської міліції). До боїв з військом доходило винятково у примусових
випадках [3]. У цей період польська влада приписувала воякам УПА нечувані звірства. Однак
тоді активність УПА була мінімальною, виразно зменшилися втрати серед цивільного
польського населення і війська: від січня до березня 1947 р. – 10 осіб цивільних; від квітня до
кінця 1947 р. – 6 осіб цивільних (у 1945 р. загинуло 368, у 1946-му – 98 осіб) [4]. Знайомлячись
із опублікованими документами, складається враження, що приготування до виселення
українців укладались у певну логічну послідовність, у якій смерть генерала Свєрчевського
вписали як важливий, хто зна, чи не найважливіший елемент.

Отже, смерть генерала була тільки приводом для підтвердження депортації українців,
проведення рішучої, агресивної, наклепницької пропаганди із закликом до явної помсти, до
геноциду над українським населенням [5].

Остаточну ліквідацію УПА на Закерзонні та виселенську акцію окреслено назвою
«Операція «Вісла». Усі основні рішення у справі акції «Вісла» (про склад керівництва
Оперативної Групи (далі – ОП), терміни й критерії виселення) приймало Політичне Бюро ЦК
ПРП. Рішення Державної Комісії Безпеки (далі – ДКБ) й Ради Міністрів мало вторинний
характер порівняно з постановами Політичного Бюро. Українська проблематика
обговорювалася на більшості засідань Політбюро, аж до жовтня 1947 р. Так само Політбюро
ухвалило рішення про ув’язнення українського цивільного населення до концентраційного
табору в Явожно, на території філії колишнього гітлерівського табору в Освєнцімі. Серед 3873
осіб, ув’язнених у таборі, було греко-католицьке і православне духовенство, майже вся
українська інтелігенція. А передусім сільське населення, запідозрене в наданні допомоги УПА.
Смерть 160 в’язнів від голоду, тортур, самогубств і табірних дротах зробила Явожно символом
польської повоєнної національної політики [6].

11 квітня 1947 р. Політичне Бюро призначило штаб Оперативної Групи, призначивши
командувачем досвідченого офіцера, заступника начальника Генерального Штабу, генерал-
майора Стефана Моссора. Його заступником з питань безпеки призначили віце-міністра
громадської безпеки полковника Гжегожа Корчинського, а з питань військ КВБ – командира
Корпусу Внутрішньої Безпеки полковника Юліуша Хюбнера. Решту посад у штабі
Оперативної Групи згодом обіймали переважно офіцери зі штабу командування Краківського
Військового Округу.

Уже 14 квітня відбулася нарада в Міністерстві повернених земель (далі – МПЗ) за участю
представників Міністерства громадської адміністрації (далі – МГА), державного
репатріаційного управління (далі – ДРУ) і війська, під час якої було обговорено й затверджено
директиви для властей загальної адміністрації, розселення й ДРУ, які визначили засади
здійснення виселень, транспортування й поселення українців. Згідно з опрацьованою саме в
цей час інструкцією Міністерства громадської безпеки українців можна було поселяти
групами, що не перевищували 10 % загалу населення в місцевостях, розміщених щонайменше
за 50 км від державних сухопутних кордонів, не ближче як за 30 км від морських кордонів і
воєводських міст і важливих шляхів комунікації.

На засіданні Політбюро 16 квітня розглядали «Проект організації спеціальної акції
«Схід». Цей документ, який починався словами «Остаточно вирішити українську проблему в
Польщі», детально окреслював завдання оперативної групи, організацію командування,
розрахунох сил, засади забезпечення і зв’язку. Того ж дня цей проект було обговорено на
засіданні Державної Комісії Безпеки і прийнято як «Розпорядження ДКБ для Оперативної
Групи «Вісла» (було змінено назву Оперативна Група „Схід” на Оперативна Група „Вісла”).
Початок операції призначили на 23 квітня, але через затримку окремих підрозділів перенесли
на 28 квітня. 16 квітня дипломатичними каналами було також повідомлено уряди СРСР і Чехо-
Словаччини про намір і дату здійснення акції, прохаючи так само заблокувати східний і



південний кордони.
Оперативна група «Вісла» мала здійснити виселення українського населення і ліквідацію

УПА у дві фази.  У першій – у районі Сянока й районах, прилеглих з заходу й півночі.
Одночасно українців мали виселяти з Люблінського воєводства. У другій – у районі
Перемишль-Любачів і на терені Лемківщини (повіти Ясло, Коросно, Горлиці, Новий Санч і
Новий Тарг). Терени дій ОГ «Вісла» поділили на 4 оперативні простори: «С» (Сянік) – керував
особисто генерал Моссор, «Р» (Ряшів) – підлягав командирові 9 ДП; «Л» (Люблін) – підлягав
командувачеві Люблінського Округу, «Г» (Горлиці) – командування організували в другій фазі
акції.

До складу сил ОГ «Вісла» у першій фазі дій увійшло п’ять дивізій піхоти, сформованих із
шістнадцяти т. зв. комбінованих полків піхоти, полку саперів, автомобільного полку, полку
Громадянської міліції (далі – ГМ), авіаційної ескадри й однієї дивізії військ Корпусу
Внутрішньої Безпеки (далі – КВБ) з трьох бригад піхоти. Загалом – за офіційними даними –
17440 солдатів ВП і КВБ та 500 функціонерів ГМ. Комбіновані полки сформували з
найдосвідченіших солдатів, вибраних зі складу тринадцяти дивізій піхоти.

Командування ОГ «Вісла» отримало широкі повноваження. Йому в оперативному плані
було підпорядковано всі сили ВОП, ГМ і УГБ на цьому терені, командування Краківського і
Люблінського округів, місцеву адміністративну владу, служби сполучення. При оперативній
групі утворено прокуратуру і військовий суд, що мали повноваження судити військових і
цивільних осіб військово-польовим судом.

24 квітня генерал Моссор видав наказ командирам дивізій і полків здійснити масові
арешти українського цивільного населення, запідозреного у співпраці з підпіллям. Подальші
арешти мали місце під час виселення, перебування виселених на полкових етапних пунктах, у
місцях завантаження. Більшість заарештованих, після кількатижневого брутального слідства,
були вивезені до концентраційного табору у Явожні [7].

Як вважає Є. Місило, командування ОГ «Вісла», опрацьовуючи плани акції, не мало
точних відомостей про кількість українського населення у Польщі, так само, як і про сили,
структуру й райони дій УПА. За відомостями Генерального Штабу ВП, зібраними в лютому
1947 р., під час підготовки до акції виселення кількість українців у Ряшівському воєводстві
становила 20306 осіб. Не було жодної вірогідної інформації про кількість українців у
Люблінському і Краківському воєводствах. У переддень початку акції «Вісла» вважалося, що
виселенню з усіх чотирьох районів підлягатимуть близько 74000 осіб (18600 родин), що
випливало з донесення: «Евакуація населення з районів «С», «Р», «Л» і «Г» має бути скеровано
до Щеціна – 10000 родин селян. До цієї ж місцевості має бути скеровано 1200 родин міських і
1200 родин безземельних. До Ольштина має бути скеровано 5000 родин селян, 600 родин
безземельних, 600 родин міських. Це приблизно становитиме 18600 родин по 4=74000
осіб» [8]. Як відомо, виселено понад 140000 осіб, кілька тисяч убито й заарештовано. Удвічі
більша від планованої кількість виселених осіб викликала вже на самому початку поважні
проблеми зі здійсненням виселень, організацією транспортування й оселенням на західних
землях. Місцева адміністрація виявилася не готовою прийняти таку кількість переселених [9].

Рівно через місяць після смерті генерала Свєрчевського, 28 квітня 1947 р., шість дивізій
Війська Польського оточили села, у яких проживало українське населення. Тоді ж частини
НКВС і чехословацької армії заблокували східний і південний кордони Польщі на відтинку від
Бреста над Бугом до Нового Санча. На польсько-чехословацькому кордоні стояла військова
група «Тепліце», яка наприкінці червня налічувала понад 12 тисяч вояків, а на озброєнні –
літаки й танки. Командиром був генерал-майор Еміль Перко [10]. Головним завданням
чехословацьких військових частин була боротьба з групами УПА і недопущення її рейдів через
Чехословаччину на захід. З Радянського Союзу на підтримку і проведення акції «Вісла»
Прикарпатська військова округа вислала танкову дивізію та спеціальні загони для боротьби з
партизанами. Таким чином, війська заблокували окремо Лемківщину, Надсяння і Холмщину
[11]. О 4 годині ранку понад 17 тисяч солдатів ВП під командою генерал-майора Стефана
Моссора почали виселення українців на землі західної і північної Польщі.

Чітко дотримуючись інструкції, військо оточувало місцевість, що підлягала виселенню,
щільним кільцем, аби запобігти можливим втечам населення. На світанку мешканців зганяли
до центру села і сповіщали про виселення. На те, щоб зібрати найнеобхідніші речі й покинути



домівки, давали кілька годин, а у деяких випадках декілька хвилин. Пізніше з виселених
формували колони й під ескортом солдатів вели до полкового збірного пункту. За спогадами
населення, виселення, зокрема, у першій фазі акції „Вісла”, мало характер брутальної
пацифікації, супроводжуваної навмисним спаленням будівель, жорстоким знущанням над
родинами членів підпілля, масовими арештами. Наприклад, з донесення перемиського
старости Воєводському Управлінню в Ряшеві дізнаємось: „...Про цю акцію Правління громади
Фредопіль досі не було повідомлено військом. З виселених громад населення забрало тільки
стільки, скільки могло забрати на вози, натомість ті, хто не мав власних засобів перевезення,
були евакуйовані автомашинами по 2 родини на 1 авто. Це населення через малу кількість
возів і засобів сполучення було змушене залишити всі свої знаряддя, збіжжя, коренеплоди й
інше продовольство, яке військо вивозить до Перемишля. Серед решти населення панує
розлад, переляк... Акцією керує військо Польське, яке дає родинам, визначеним до
переселення, ледве 20 хвилин часу для пакування речей” [12]. Щоб краще уявити переживання
лемків навесні 1947 р.,  слід навести кілька уривків із спогадів виселенців. Усі операції з
виселення українців відбувалися за одним сценарієм. Яскравим прикладом проведення такої
операції було виселення с. Гирова. Зранку 27 травня 1947 р., коли люди ще спали, військо
обступило кожну хату, де жили українці. Їм наказали за дві години підготуватися до відходу зі
своєї оселі на все життя. Неможливо було чинити опір, оскільки значна перевага в силі була на
боці війська. В окремих випадках було застосоване насильство. Людей зігнали на „цісарську”
дорогу – гостинець, перевірили за списком і вирушили з села. Тут же з сусідніх сіл прибули
поляки і почали грабувати спустілі оселі. Дорогою до Кросна доводилося ночувати під
відкритим небом [13].

У районі дій кожного полку організували 1 – 2 збірні пункти. Зазвичай, це був шматок
громадського пасовища, оточений колючим дротом і під надійною охороною війська. У міру
напливу виселених збірні пункти нагадували великі тимчасові табори з кількома тисячами
осіб, де вони перебували протягом багатьох днів у тісноті, разом з худобою, під голим небом,
майже не захищені від дощу й весняних приморозків. На цих збірних пунктах уважно вивчали
списки виселених родин і майна, що перевозилося, здійснювали ґрунтовний відбір серед
виселених з метою виявлення „ворожих і непевних елементів”. Українців, запідозрених у
співпраці чи в симпатіях до УПА, ділили на три категорії: „А” – занотовані Управлінням
Безпеки, „Б” – занотовані військовою розвідкою, „В” – застереження висловлював командир
підрозділу, що займався виселенням, або вони походили від інформаторів, завербованих серед
виселенців на збірному пункті. Осіб, що належали до цих категорій, слід було, згідно з
інструкцією, „вилучати як підозрілих”. На практиці це означало їхній арешт і ув’язнення в
концентраційному таборі в Явожні або, в кращому випадку, оселення на західних землях за
спеціальними правилами, наприклад, щодо осіб категорій „А”  і „Б” – у кількості, що не
перевищувала одну родину в даній місцевості [14]. Щодо концентраційного табору в Явожно,
то він відігравав важливу роль у залякуванні українців, був створений за рішенням Політбюро
ПРП від 23 квітня 1947 р. т. зв., Центральний табір праці в Явожно [15]. Він був утворений на
базі існуючого під час війни гітлерівського концентраційного табору SS- Lager Dachsgrube,
філії Освєнціма. Утримували там українців, запідозрених у співпраці з УПА, а також
українську інтелігенцію та духовенство. Серед них було 22 греко-католицькі і 5 православних
священиків [16]. Усього в таборі опинилося 3873 особи, серед них 700 жінок і дітей. Затримані
особи піддавалися витонченим психічним і фізичним тортурам. Внаслідок цього, а також від
недоїдання і хвороб померло щонайменше 161 особа [17]. Тих, яким було доведено співпрацю
з УПА, передавали до військового суду оперативної групи „Вісла”, яка за час своєї діяльності
засудила 173 особи до смертної кари, 58 – до довічного ув’язнення, 40 – на 15 років, 38 – до 15
років і лише 5 осіб звільнено. Процеси ці мали показовий характер і їм надавалося великого
розголосу [18].

Після відбору на полкових збірних пунктах виселенців поступово відсилали групами до
залізничних пунктів завантаження. Тут ще раз перевіряли списки виселених осіб, видавали їм
евакуаційні картки ДРУ й вантажили до вагонів [19]. З огляду на брак достатньої кількості
залізничних вагонів вони, як зазвичай, були перевантажені [20]. Усі залізничні транспорти з
виселеним українським населенням конвоювалися солдатами. Під час стоянок заборонялося
залишати вагони без дозволу начальника конвою. На початку і на кінці ешелонів перебували



солдати, озброєні кулеметами. На ніч вагони зачиняли. Командири військових
підрозділів, що конвоювали транспорти українців, крім поіменного списку виселених осіб,
отримували два запечатані конверти. Перший призначався для керівника т. зв. пункту
переадресування (в Освєнцімі чи в Любліні) і містив інформацію про розподільчий пункт, до
якого повинен скеровуватися транспорт. При цьому намагалися, аби населення, виселене з
однієї місцевості, завантажене в кілька транспортів, розділити і скерувати у віддалені одна від
одної сотні кілометрів місцевості Польщі. Другий – для керівника розподільчого пункту (в
Ольштині, Щецині, Познані чи Вроцлаві) – містив коротку інформацію про родини, що
перебувають у транспорті, з виразною вказівкою щодо критеріїв, за якими їх слід було
розселяти [21].

Перший транспорт з українцями, виселеними під час акції „Вісла”, мав символ „Р-10”.
Він вирушив 29 квітня із залізничної станції Щавне в Сяніцькому повіті і через Освєнцім,
потім Щецінек, 3 травня досягнув Слупська. Останній транспорт – „Р-509” з 97 українцями,
виселеними з Білгорайського повіту, вирушив 8 серпня зі станції Звіринець і 12 серпня
досягнув Білогарда.

Протягом першого етапу, що тривав до кінця травня, було виселено українців, що жили в
повітах Сянік, Лісько, Перемишль, Березів і частково Любачів, та знищено частину сотень
УПА, що входили до складу куренів „Байди” й „Рена”. Далі сили ОГ поступово пересувались
уздовж прикордонних повітів у напрямку на північ і захід. Частину дивізій надалі залишили на
теренах, що входили до 1 фази акції з метою продовження боротьби з УПА. 21 травня штаб ОГ
„Вісла” перенесли з Сянока до Ряшева.

На початку червня почався ІІ етап акції „Вісла”,  під час якого 3  і 7 ДП скерували до
повітів Ярослав, Любачів і Томашів Любельський із завданням здійснення акції виселення і
ліквідації куренів „Залізняка” й „Беркута”,  що діяли на цьому терені,  а 6 ДП перекинули на
Лемківщину, до повітів Горлиці, Новий Санч і Новий Тарг. 21 червня з частин 1 ДП, 11 ПП і
360 солдатів КВБ організували нову оперативну групу під командою полк. Кундеревича. Вона
мала виселити українців з терену Люблінського воєводства. Отже, діяльність ОГ „Вісла”
охопила всі повіти, де жило українське населення. Уже в червні стало зрозуміло, що акцію не
вдасться закінчити протягом планованих двох місяців. У цій ситуації Політбюро ухвалило
рішення продовжити діяльність ОГ „Вісла” аж до цілковитого виселення і ліквідації підпілля,
призначаючи на це додатково 150 млн. злотих.

На третьому етапі діяльності (липень) увагу зосередили на т. зв. підчищенні терену від
українського населення, яке уникло виселення, і знищенні розпорошених сил УПА.
Сформовано спеціальні військові контрольні групи, завданням яких було повторне детальне
контролювання місцевостей, де проводилась акція виселення, і виловлення українців, що там
переховувалися [22]. А 16 липня генерал Моссор видав таємний наказ № 010, згідно з яким
особи, що повертались із західних земель до попереднього місця проживання, мали бути
заарештовані і виселені до концентраційного табору в Явожні [23].

Акція „Вісла” почалася 28 квітня і тривала рівно три місяці, тобто стільки, скільки було
необхідно для цілковитого виселення українців. 28 липня на польсько-чехословацькому
кордоні відбулось урочисте нагородження солдатів, які відзначились у боротьбі з УПА й
виселенні. Наступного дня було ліквідовано Штаб Оперативної Групи „Вісла”. Оскільки ж
українське підпілля не було ліквідоване повністю, окремі військові частини надалі залишалися
на цих теренах, утворивши Оперативну Групу „Татри”, згодом перейменовану на Оперативну
Групу Командування Військового Округу 5 (Краківського). Частини, що діяли на території
Люблінського воєводства, підпорядкували командування Військового Округу 7
(Люблінського). Одночасно з військ Корпусу Внутрішньої Безпеки утворили три оперативні
підгрупи: „Сянік” (з вересня – „Горлиці”), „Любачів” і „Грубешів”. Вони продовжували
боротьбу з УПА й виселення решток українського населення [24].

Кінцевою цензурою цього періоду прийнято вважати перелом вересня і жовтня 1947 р.,
коли після загибелі провідника ОУН „Закерзонського Краю” Ярослава Старуха („Стяга”)
командувач Української Повстанської Армії в Польщі полковник Мирослав Онишкевич
(„Орест”) видав наказ про розпуск решти сил УПА, боротьба на Закерзонні була припинена.
Частина відділів отримала наказ іти в рейд на Захід в Австрію та Німеччину, решта – перейти
на Україну і продовжувати боротьбу. Так закінчилася славна і героїчна сторінка історії



Української Повстанської Армії на Закерзонні. Так закінчили своє існування на
прабатьківських землях українці – громадяни повоєнної Польщі[25].

Протягом акції „Вісли” – за відомостями Генерального Штабу ВП – виселено 140575
українців і членів змішаних польсько-українських родин, які проживали на території 3
воєводств (22 повітів), серед них: з Краківського в-ва – 10510 осіб, Ряшівського – 85339,
Люблінського – 44726. Їх розселено в 71 повіті 9 воєводств, а саме: у Білостоцькому в-ві – 925
осіб, Гданському – 5280, Кошалінському – 31169, Ольштинському – 56625, Опольському –
2542, Познанському – 1437, Щецинському – 15058, Вроцлавському – 15491 і Зеленогурському
– 10870. Але ці відомості не дуже точні і потребуватимуть подальшої перевірки. Вони,
наприклад, не враховують кількох тисяч осіб, ув’язнених у таборі в Явожні й у в’язницях, які
після звільнення були розселені на західних землях [26]. Не враховано також українців,
виселених уже після закінчення акції „Вісла”, переважно з теренів Люблінського воєводства.
Оскільки виселення тривало і після закінчення сумнозвісної акції, то є всі підстави
стверджувати, що загальна кількість виселених становила не менше 150 тис. осіб. А
завершальним акордом цієї „терапії” була депортація залишків українського населення
чотирьох сіл західної Лемківщини (Шляхтової, Явірок, Білої і Чорної Води) [27]. Лемків
розпорошено на території всіх північно-західних воєводств, у 45 повітах [28].

Аналіз акції „Вісла” з перспективи років доводить, що крім знищення УПА вона мала на
меті передусім остаточне з’ясування українського питання в Польщі в його дотеперішній
етнічній і територіальній формах. Про це свідчить багато фактів: критерії, що застосовувалися
при виселенні й поселенні українців; ув’язнення без судових вироків інтелігенції, жінок і дітей,
усіх запідозрених у сприянні підпіллю, концентраційному таборі в Явожні, розпорошене
оселення з метою якнайшвидшої асиміляції, повторне переселення у випадку перевищення
визначених органами безпеки „допустимих норм” оселення; заборона повернення на рідні
терени під загрозою ув’язнення в таборі; заборона покидати місце проживання без згоди
органів безпеки; позбавлення можливості користуватися релігійними послугами у власному
обряді й навчатися рідної мови – це лише деякі з обмежень, застосованих щодо українського
населення. Депортацію супроводжувало створення спеціальних адміністративно-правових
бар’єрів, що передбачало унеможливити українцям повернення в місцевості, звідки їх
виселили. Це повинно було не стільки запобігти відродженню УПА, скільки українського
національного питання. Урядовим декретом від 27 серпня 1949 р. українців позбавили права на
господарства, з яких вони були виселені під час акції „Вісла”, і на залишене там нерухоме
майно. Цей декрет чинний і досі. Відповідно до декрету від 28 вересня 1949 р. в державну
власність перебрано майно греко-католицької Церкви й українських інституцій і організацій.
Одночасно, проводячи інтенсивну осадницьку акцію на колишніх українських землях, влада
збиралася – як висловився про це краківський воєвода – здійснити остаточну „реполонізацію
південно-східних кресів” [29]. Саме тому всіх українців, які робили спробу повернутися на
власні господарства, навіть якщо їх не зайняли польські осадники, виселяли повторно. Якщо
така спроба чинилася в 1947 р., це закінчувалося ув’язненням у таборі.

Виселення з прабатьківських земель українського населення завдало Польщі величезних
матеріальних збитків. Цілком обезлюдніло кількасот сіл, які хіба в рідкісних випадках були
заселені наново до подібного стану польськими осадниками. Згідно з рішенням Міністерства
Землеробства на терені Ряшівського воєводства було призначено під заліснення понад 50 тис.
га оброблених земель на колишніх українських теренах з огляду на неможливість їх
використання. Ніколи не підраховувалися втрати народного господарства від перетворення
оброблених ґрунтів на облоги й ліси, нового заселення цих земель, кошти державної допомоги
українському населенню на відбудову знищених господарств на західних і північних землях. А
були ще втрати незмірні: смерть, фізичні й моральні страждання тисяч людей, силою вигнаних
із власних домівок, закріплений тенденційною пропагандистською політикою фальшивий
образ української громади, що обтяжував наступні покоління, безповоротне знищення багатої,
а в певних випадках унікальної, матеріальної та духовної культури [30].

Важливим чинником у процесі полонізації українців було запобігання відродженню
зорганізованого національного життя і відновленню греко-католицької церкви. Органи влади
намагалися досягнути цього через ізоляцію нечисленної української інтелігенції від решти
населення, створення перешкод у його спробах самоорганізації, переслідування греко-



католицького духовенства і забороною виконувати пасторську діяльність у своїй
конфесії. Слід зазначити, що спочатку влада знайшла в цьому союзника серед римо-
католицького духовенства. Римо-католицька церква не осудила і не протистояла репресивній
політиці комуністичної влади стосовно греко-католиків, які були екуменічними братами [31].
На території Перемиської єпархії до війни було 689 церков і 363 парафії. Нині 346 церков
зруйновано, або перебувають у такому стані, що реставрувати їх неможливо; 245 перетворено
на римо-католицькі костели, 61 церква закрита, 9 перетворено в музеї, а 29 церков перебрала
православна церква [32]. Лише після 1956 р., коли настало пом’якшення політики щодо
українців і їхнього духовенства, почали утворюватися постійні греко-католицькі парафії.
Значно толерантніше органи влади поставилися до православної церкви. Вважалося, що вона
не є носієм української національної свідомості і не ототожнювалася з українцями, як це було
у випадку з греко-католицькою церквою. Тому, незважаючи на початкову заборону, від 1948
року почали створюватися православні парафії, які об’єднували українське населення із
Закерзоння [33].

То ж постає питання: яка мета акції „Вісла”, що передбачали польські урядовці своїми
діями? Висновки зробити неважко. Підсумовуючи, можна ствердити, що польські
комуністичні органи влади, готуючи акцію „Вісла”, не хотіли виявити її основної мети, якою
була денаціоналізація українців. Твердження, що вона здійснюється для боротьби з УПА,
спрямовувалося тільки на маскування цієї мети. Слід зазначити, що кожна влада не може
толерувати діяльності ворожих собі партизанських підрозділів, але не можна вести з ними
боротьбу через застосування принципу збірної відповідальності стосовно цивільного
населення. Тому акція „Вісла” була основним знаряддям у прагненні органів влади ліквідувати
українське питання в Польщі. Однак відрізання українців від їхніх коренів і батьківщини та
наступне розпорошення на чужому для них, у всіх сенсах цього слова, середовищі, не
гарантувало їхньої швидкої полонізації. Тому органи влади вдавалися до дій, які, з одного
боку, залякали б українське населення, а з другого – вороже налаштували б до нього місцеве
населення. Такі дії мали спричинити побоювання окремих українців перед виявленням своєї
національності, що змушувало їх до швидкого злиття з польським оточенням. Органи влади не
зважали на те, що обрана дорога доведе до створення величезної прірви між польським і
українським населенням. Унаслідок здійснення злочинної акції „Вісла” з етнографічної карти
зникли Лемківщина, Надсяння і Холмщина, була розпорошена етнографічна група
українського народу, зникли умови етнічної цілісності народу. Однак лемки разом з іншими
українцями Польщі в неймовірно важких умовах зберегли свої етнічні ознаки і не
розпрощалися з надією на вільний розвиток українського національного життя в майбутньому.

Отже, акція „Вісла” належить до безпрецедентних актів етноциду, вчиненим у центрі
Європи в середині ХХ ст. супроти автохтонного населення, що тисячоліттями проживало на
обширних теренах на захід від Сяну й Бугу,  а наслідки її – моральні, етнічні, політичні,
економічні – повинні отримати нарешті міжнародну правову оцінку.
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This article is dedicated to operation «Visla» – tragically part in Ukrainian history. «Visla»
operation can be called as one of the most unprecedented acts of ethno genocide, which happened in
Central Europe in 1947 against local population, which lived for thousand the huge lands.

Key words: Lemkivshchina, lemko, ethnic lands, deportation, action «Visla», cultural
renaissance.

Статья посвящена акции «Висла» – трагической странице в истории украинского
народа. Акция «Висла» принадлежит к беспрецедентным актам етноцида, сделанных в
центре Европы в 1947 г. против авхтовтонного населения, что столетиями проживало на
значительных территориях.

Ключевые слова: этнические земли, депортация, акция «Висла», Лемковщина.


