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І.С. Мономтііі 
УКРАЇНСЬКО-НІМ ЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ В ГАЛИЧИНІ

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ: ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

За роки утворення Української держави українсько-німецькі відно
сини вийшли на якісно новий рівень. Співробітництво між обома держа
вами поглиблюється в різноманітних сферах суспільною життя, що 
позитивно впливає на весь політичний спектр двосторонніх відносин 
Усвідомлення політичної значимості, життєвої необхідності європейської 
інтеграції, підтримка курсу багатовекторної політики Української держави 
сприяють налагодженню двосторонніх взаємин [44, с.212; 35, с.471].

В умовах розширення взаємин між Україною та ФРН особливою 
значення набуває дослідження історії німецького населення України, яке 
в силу різних історичних обставин опинилося поза межами етнічної баті, 
ківщини. Вивчення особливостей політичного і національного становища 
німецької діаспори в Галичині міжвоєнного періоду (19і 8-1939 рр.) одне 
з найактуальніших історичних завдань у цьому напрямі [23, с.261-262; 88
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с.791|. Комплексне вивчення німецької діаспори Галичини зумовлене 
необхідністю заповнення суттєвої прогалини в українській історичній 
науці, що дозволить у майбутньому розвивати інструменти спільної 
європейської зовнішньої політики та безпеки і зробити Україну більш 
дієздатною в міжнародній політиці.

Сьогодні назріла вимога нового, об’єктивного і повного прочи
тання джерел українсько-німецьких відносин досліджуваної доби. Незва
жаючи на значний науковий доробок з даної проблеми, її джерела та 
історіографія ще не стали предметом спеціального дослідження. Протягом 
тривалого часу не існувало єдиних наукових концепцій егнополітичного 
розвитку галицьких німців в період Другої Речі Посполитої.

Проблема джерел українсько-німецьких відносин міжвоення нале
жить до складних і разом з тим найактуальніших в сучасній історіографії. 
Стан виявлення документальної спадщини та дослідження її у контексті 
поставленої проблеми на сьогодні ше далеко не достатній для аргумен
тованих узагальнень деосторонніх відносин української і німецької громад 
краю. У запропонованій статті зроблено спробу в загальному плані висвіт
лити джерела, вітчизняні й зарубіжні наукові дослідження з історії німець
ких колоній Галичини міжвоєнного періоду.

Документальна база історії українсько-німецьких відносин в Гали
чині міжвоєнного періоду в архівах України досить чисельна. Значна 
кількість матеріалів знаходиться також поза межами України, зокрема в 
Республіці Польща та Федеративній Республіці Німеччини і через низку 
об’єктивних причин ще залишається не опрацьована дослідниками. Пере
важна частина наявних архівних матеріалів з історії українсько-німецьких 
відносин досліджуваного періоду знаходиться в Центральному держав
ному історичному архіві України у Львові. Середдокументів, найбільшого 
за обсягом фонду 146 (Галицьке намісництво), зберігається джерельний 
матеріші до вивчення історичних передумов, шляхів становлення та юри
дичного оформлення німецьких поселень на території Галичини. Чимале 
значення має Циркуляр Міністерства внутрішніх справ у Варшаві (1920 р.) 
про концесії, які належали німецьким громадам краю [1]. Історичні 
відомості про товариство “Спілка німців-християн Галичини”, яке діяло 
на терені Австро-У горської монархії мають листи старосте до Намісництва 
про реєстрацію відділків у Ганунині, Долині, Кенігсберзі, Львові, Брумен- 
талі, Бурчицях Нових, Мирові, Новому Селі, Кимирі, Липнику, Людві- 
ківці, Мужиловичах, Райхсгаймі, Романівні [2]. Відомості про євангеліст- 
ські німецькі школи впродовж 1775-1929 рр. знаходимо у матеріалах 
адміністративно-організаційної діяльності: заснування шкіл, будівництво 
та ремонт приміщень, призначення учительсько-викладацького корпусу, 
заснування і реалізація стипендіальних фондів ім. ГІ.М юллера і
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К.Гумбольта, фінансові звіти, матеріали інспекторських перевірок [3]. 
Документи фонду 179 (Курагорія Львівського шкільного округу) висвп 
лююгь заснування шкіл, подають списки навчальних закладів, звіти 
інспекцій, діяльність початкових євангелістських приватних шкіл в німець 
ких поселеннях краю [4]. У справах правління євангелістської церковної 
громади у Львові (фонд 427) почерпуємо інформацію про діяльність 
сільських і міських громад, розпорядження вищих церковних і світських 
властей, анкетні дані членів релігійних громад, статистичні звіти, реєстра 
ційні книги, організацію шкіл у німецьких колоніях Галичини [5]. Ці 
відомості доповнюють матеріали фонду 863 (Спілка німців-християи 
Галичини), які охоплюють 1918-1932 рр. Серед одиниць збереження відна
ходимо свідчення про листування з німецькими спілками Німеччини, Авст 
рії, Чехо-Словаччини, Польщі; про навчання німецької молоді, заснуванні! 
повітових груп цієї організації, реєстрацію філій спілки в Галичині [6].

У відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаники 
Н АН України матеріалів до історії німецьких колоній Галичини збереглося 
досить мало. Однак, незважаючи на їх нечисленність, документи несун, 
унікальну інформацію про суспільно-політичне становище німецького 
населення краю кінця XVII! - перших десятиліть XX ст.

У фонді 141 (О.Чоловського) -  інвентарі масгків, сільських поселені., 
відомості про німецькі квартали галицьких міст (Вайнберген, Унтербергеи. 
Ожидова, Богородчани, Горохолина, Грабівець,Теодорсдорф, Желдещ., 
Дойчбах та ін.) [7]. Іншу групу документів становить другорядна довідкова 
інформація фонду 144 (А.Шнайдера) до історії окремих німецьких колоніїї 
Галичини (Дебелівка, Енгельсдорф, Ной (Новий) Мізунь, Маріагільф, 
Вінцентівка, Феліксівка, Гайнріхсдорф, Забава, Йосипів, Станин, Сушно, 
Тоболів, Щиглівка, Райхау та ін.) [8; 9]. За допомогою цих матеріалів стаї 
можливим описати громадсько-політичне оточення галицьких німців, 
відтворити співвідношення українсько-німецького діалогу, дати більш 
повну картину розвитку німецьких громад міжвоєнної Галичини.

Джерела з досліджуваної теми зберігаються і в обласних архівах Івано- 
Франківської га Львівської областей, на сучасній території яких, у складі 
Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.). існували найбільші німецькі посе
лення. Так, зосібна відомості про економічний, культурний і іромадсько- 
політичний розвиток німецьких колоній Львівщини містять документи фон
ду 110 (Л ьвівське гродське староство) Державного архіву Львівської [ і 0], а 
цінну інформацію про громадське, культурне і економічне життя німець
ких поселень Покуття містять матеріали фонду 2 (Сганіславівське воєводсь
ке управління) Державного архіву Івано-Франківської областей [11; 12].

Значний документальний матеріал знаходиться в архівах Республіки 
Польща. В Перемишльському державному архіві створено фондово

158

зібрання джерел з історії духовно-релігійного розвитку німецьких колоній 
Галичини. На матеріалах фонду 801 (Західний сеньйорат Євангелістської 
Церкви Ауґсбурзького і Гельвецького віровизнання у Польщі) можна 
прослідкувати історію церковних громад краю в 19 19-1939 рр. [ 13]. Незнач
на кількість документальних даних про німецькі громади Галичини міс
титься у документах фонду 151 (Середньогалицький сеньйорат у Гарт- 
фельді) [ 14]. До фондів архіву входять переважно обіжники, розпорядження 
вищих церковних властей, акти, що стосуються організації громад, 
діяльності пасторів, різні звіти, акти, що відносяться до шкільництва, акти 
перевірок церков і шкіл в 1912-1937 рр.

Матеріали вітчизняних і зарубіжних архівних установ та відціди 
рукописів бібліотек є надзвичайно багатим і важливим джерелом з історії 
українсько-німецьких відносин досліджуваного періоду, а завдяки своїй 
упорядкованості й збереженості вони порівняно доступні для дослідника. 
Особливість відкладення джерел у цих збірках, котра полягає в акумуляції 
переважної більшості документів у колекціях, спричинила в кінцевому 
підсумку розпорошення також документації суспільно-політичного роз- 
вою німецької діаспори краю гіо різних архівосховищах та відділах 
рукописів наукових бібліотек. Комплекс документів українсько-німецьких 
відносин досліджуваної доби великий кількісно та досить багатий за видо
вим і персонологічним складом. Однак у цьому комплексі нерівномірно 
представлено документи політичної, соціальної й господарської діяльності, 
а також джерела різних видів: обмежена, спорадична в часі, також 
персональна і територіальна наявність документації поселень німецької 
громади Галичини. Інформаційний потенціал комплексу дасть можливість 
грунтовніше розв’язувати широкі кола проблем, пов’язаних з історією 
українсько-німецьких відносин і проблемами української державності 
означеного періоду.

Незважаючи на значну джерельну базу, історіографія досліджуваної 
проблеми обмежена. За останні роки в Україні з’явилася низка публікацій, 
автори яких звертають увагу наукової громадськост і на проблеми станов
лення, організаційного оформлення, широкого діапазону діяльності пред
ставників німецької діаспори. Тому в існуючій історіографії питання відсут
ні монографічні, концептуального характеру праці, які б систематизували 
га узагальнювали закономірності українсько-німецьких відносин у Гали
чині у міжвоєнний період. Дослідники українсько-німецьких відносин 
зосередили свою увагу на становищі та діяльності німецьких землеробсь
ких колоній Центрально-Східної та Південної України 20-30-х рр XX ст., 
історії окремих поселень, відношенні органів радянської влади до націо
нальних проблем українських німців, використали неопубліковані 
матеріали державних архівів України [15, с.3-5; 20 с.6-8]. Відгомін
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політичних, соціальних і культурних подій в житті німецьких поселенців 
Галичини знайшов відображення як в українській [21; 22], так і зарубіжній 
історіографії [16; 17; 19,1-ХІІІ, 37; 38, с.217-218]. Специфічність вивчення 
розвитку німецьких колоній ["аличини міжвоєнного періоду зумовлена 
багатьма причинами. Найперше - принциповими розходженнями у мето
дологічних засадах наукових досліджень між вітчизняними та зарубіж
ними істориками у недалекому минулому. Історики прагнули, насамперед, 
дослідити спільне і особливе в розвитку німецьких поселень, опираючись 
на документальні джерела вітчизняних та зарубіжних архівів. Цінними 
для дослідження поставленої проблеми стали праці І.М.Кулініча, С.А.Ма- 
карчука, В.Кубійовича, Ф.Вільґельма і Я.Карлбруннера, Д.Дорошенка. 
Якщо перша група видань не позбавлена суттєвих хиб, бо в них здебіль
шого досліджувалися проблеми, які відповідали ідеологічним засадам 
тогочасної політичної системи, то друга -  розглядає німецькі колонії 
Галичини у контексті політики австрійського освіченого абсолютизму, 
виявляє соціально-економічний аспект проблеми, показує демографічний 
стан міського і сільського населення Південно-ЗахідноїУкраїни, виявляє 
історичні паралелі українсько-німецьких взаємовідносин тощо. Тому, 
незважаючи на те, що дослідники зробили певний крок у висвітленні цієї 
геми, поза їхньою увагою залишились інші важливі елементи наукового 
вивчення становища німців Галичини досліджуваного періоду, не роз
крито передумов, становлення, перебігу етнополітичиого розвитку 
німецького населення краю, особливостей національног о та культурного 
становища німецьких поселень у контексті відповідних політичних докт
рин міжвоєнної Польщі, міжнародних заходів країн Центрально-Східної 
та Західної Європи щодо колоній.

Вивчення українсько-німецьких відносин у Галичині особливо акти
візувалося в 90-х рр. XX ст. Темами своїх публікацій автори обрали само
врядування на західноукраїнських землях у 1921-1939 рр , зміни кількіс
ного складу в системі населення Галичини, історичні передумови та мо
тиви активізації українсько-німецьких взаємин, німецьку колонізацію 
кінця XVIII -  початку XX ст., географію німецьких колоній XVIII XX ст. 
(О.Басай, М Драк, М.Обідняк, П.Сіреджук, П.Штойко)[18,с.263; 23.С.259; 
24, с.79; 25, 68, 72]. Так, зокрема, були опубліковані матеріали наукових 
конференцій і міжнародних семінарів, у яких містяться відповідні оцінки 
політичного, соціального, егноконфесійного розвитку мешканців німець
ких поселень краю.

Ряд матеріалів, що стосуються предмету дослідження, міститься у 
різноманітних довідкових джерелах [29; ЗО; 31; 32; 33; 34; 88]. Одночасно 
проблема знайшла висвітлення на сторінках узагальнюючих праць україн
ських (що з’явилися друком за кордоном) та зарубіжних дослідників. У
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них об’єктивно розглядаються проблеми, пов’язані з національною політи
кою урядів міжвоєнної Польщі щодо українського, польського і німець
кого населення, становища Галичини у складі польської держави (С.Горак, 
В.Кубійович), німецько-польськими відносинами новітнього часу як 
особливого політичного протистояння, міфологемою про німецькі посе
лення Польщі як “п’яту колону” нацистської Німеччини, заяви польського 
Міністерства інформації, перебіг німецько-польського конфлікту 
(М.Бухсвейєр, В.Якобмейєр, Б.-Ю.Вендт) [41; 42; 36; 43; 45; 46, с.470-471].

Проміжним видом між джерелами і працями наукового характеру є 
історико-мемуарні збірники і спеціальні періодичні видання.

Фзнаки наукового підходу до вивчення історії українсько-німецьких 
відносин досліджуваного періоду наявні у проблемних розвідках авторів 
ісгорико-мемуарного збірника “Неігпаї Саіігіеп” (“Батьківщина Галичина”) 
(1965). Значний інтерес представляють дослідження Й.Білля [47], Ф,- 
В.Бізанца [48], Л.Гьона [49], В.Куля [50], ЕЛаденсбергера [51]. В них автори 
на підставі архівних документів простежили політичне і культурне минуле 
колоній Галичини в 1919-1939 рр., показали церковно-релігійне станови
ще, виробничі відносини, станово-професійну структуру, систему приват
ного євангелісгського шкільництва, форму поселень галицьких німців тощо.

Спогади, надруковані у збірнику “Оаіігіеп ЕггдЬІІ” ( “Галицькі 
розповіді”) (1990), окреслюють особливий характер німецько-українських 
взаємин, порівнюючи німецьку громаду з українською більшістю Гали
чини в умовах санаційної Польщі. Досліджуваного матеріалу не завжди 
вистачає для однозначних відповідей на питання, які порушуються у 
спогадах Ф .Боленбаха [52], К .Ґьорц [53], Г'.Гасер [54], Е.Коха [55], 
Р.Планнер-Петелін [56], Й .Валаха [57]. Спогади очевидців подій 1918-1939 
рр. різняться від інших джерел насамперед тим, що автор виступає як 
очевидець чи співучасник і при цьому описує не сучасний стан речей, а 
більш чи менш віддалений у просторі історичний час.

Матеріали збірника “Неігпаї Саіігіеп іт  Віїсі” (“Батьківщина Галичи
на у фотографії”) (1983) містять маловідомі документи з історії українсько- 
польсько-німецьких відносин, рідкісні фотографічні та картографічні 
матеріали міжвоєнного періоду [39, ХІ-ХХНІ, 39-82, с.85-152; 40].

Серед головних завдань, які вдалося вирішити німецьким дослід
никам певного мірою, виокремимо насгупні. 1) З’ясовано головні напрями 
міжвоєнного періоду в Галичині, виявлено цілий спектр нагальних питань, 
його відповідність етнополітичній структурі суспільства Другої Речі 
Посполитої; 2) Розкрито відношення усіх основних політичних, національ
них, соціальних проблем сучасної їм дійсності, причини негативної або 
позитивної оцінки пануючих порядків, умов людської діяльності, політики 
урядів міжвоєнної Польщі, дій місцевих адміністрацій у ставленні до пред
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ставників німецької діаспори; 3) Проаналізовано позиції представники! 
різних національних і соціальних груп, прошарків стосовно унормуванні 
і вирішення питань політичних, національних, соціальних колізій, удоско 
налення всіх сфер суспільного житгя до наявних історичних альтернати»

Були незаслужено забуті і обмежено використовувались в науковії* 
студіях українських дослідників мемуарні матеріали, опубліковані впро 
довж 1956-1999 рр. у періодичному виданні Товариства галицьких німціп 
“ТеіГ'Л'еіхегсіегОаІітіегкіеиІзсЬеп” (“Календар галицьких німців”). Розкрито  
різних питань суспільного устрою німецьких поселень міжвоєнної 
Галичини присвячені публікації дослідників 50-90-х років -  К.Бехглоффи 
[59], Е.Бутза [60], Я.Фріза [64], Т.Ґьотза і Е.Мюллера [63], Й.Генніга [65; 
66], Ф.Коля [67], Ю.Кремера [68], Е.Мюллера [69; 70], С.Мюллера [71], 
Р.Пайкера [72], Ф.Реха [74], Ф.Зіфельда [75]. Для цих розвідок властиві 
значна фрагментарність і неповнота охоплення даного явища (історія 
німецького шкільництва, громадське і культурне життя громади, розповіді 
про визначних представників німецької діаспори краю, поодинокі історії 
будівництва і функціонування культових споруд та ін.). Значну цінність 
для розробки поставленої проблеми мають статті Т.Біршенка [58|, 
Р .Брейєра [61], Г.-В.Ройтенберга [73], Я .Ж арновського [85], в яки* 
висвітлюються актуальні питання політичного, соціальною та релігійної о 
становища німецької діаспори краю в період Другої Речі Посполитої.

Велику історико-пізнавальну цінність мають матеріали щомісячного 
інформаційного видання ‘Т)а5 Ьеііще Вапсі сіег Саіігіепсіеиіясіїе” (“Священні іМ 
орден галицьких німців”), що виходить стараннями Товариства галицьких 
німців. Серед численних інформацій. опублікованих у 1946-1999 рр., слід 
окреслити родинні саги, документальні розповіді про історію заснування 
поселень, минуле німецького шкільництва та релігійних установ, еміграцію 
до нацистської Німеччини 1939-1940 рр., мар гирологію вихідців і алицьких 
колоній в 1918-1939 рр. [76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84]. Оглядові матеріали, 
що публікувалися у вищезгаданому часописі, виробляли в німецькомон 
ного читача критичне ставлення до праць авторитетних учених, часто 
спричинювалися до доброї наукової полеміки стосовно німецько-українсі. 
кич взаємин.

Особливостям функціонування німецьких колоній Галичини присвя
чено різнопланові картографічні джерела, виконані українськими ти 
зарубіжними дослідниками [26; 27; 28; 86]. Дана стаття не включає аналізу 
картографічних моделей, однак система модифікацій картографічного 
моделювання П.Штойка, Л.Дедикаєвої передбачає створення картосхем 
німецьких поселень краю з часу їхнього становлення до поч. XX ст., 
комплексну систему розміщення окремих опорних центрів німецьких 
колоністів (Львівського воєводства). Структура баз даних імітує структуру
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об’єкту (німецьких колоній) в часовому геопросторі через призму етноіра- 
фічних груп та величини міських і сільських громад краю у дослідженнях
В.Кубійовича і, певною мірою, Р.Унтершетца (статистичні дані система
тизуються відповідно до теоретичної моделі легенди: поселення єванге
лістів Пфальцу, Швабії, Сілезії; католиків Сілезії, Пфальцу, Богемії; 
менонітів Пфальцу в Галичині міжвоєнного періоду).

У системі доказів історичних зв’язків українського і німецького наро
дів у Г аличині важливу роль відіграють кінофотодоку менти -  цілком нове 
явище у джерельній базі історичної науки. Певний інтерес становлять кіно- 
фотодокументи, представлені у відео- та кінематографічних версіях німець
ких дослідників [87]. У проекті Загальної вищої школи у Гагені й Центру 
розвитку заочного навчання Заочного університету “Миііікиїїигеїіе Оеззеї- 
зсЬайеп іп сіег У/езІикгаіпе: §е$1егп иікі Ьеиіе” (“Муль гикультурне суспільство 
Західної У країни: вчора і сьогодні”) (1997) значна увага зосереджена на 
історичній долі німців Галичини, Буковини й Закарпаття у міжвоєнний 
період, їхній субкультурі у контексті українського середовища (редакція і 
режисура -  ’О.Вурстер, камера -  Е.Кох, відеодизайн -  Ю.Бетке).

Поглиблене вивчення документальної бази, розробка джерелознав
чих аспектів українсько-німецьких відносин у Галичині 1918-1939 рр. ство
рять передумови для об’єктивного висвітлення етнонашонального і етно
культурного минулого західних земель України у першій половині XX ст.

І Центральний державний історичний архів України у Льзові (далі - ЦДІАЛ). -  Ф. 146 
(Галицьке намісництво. 1772-1921 рр ), оп. 8, спр. 3693.

2. ЦДІАЛ Ф 146, оп 25. спр. 1618, 1627, 2030, 2186, 2219, 2242, 2402, 2473, 2475. 2583, 
2622, 2808, 3693, 4403 470.

З ЦДІЛЛ Ф. 146, оп. 66, спр. 4, 115,240,343 м, 1436, 1520-1525, 1698, 1740-1741, 1780- 
1783, 1878-1895.

4. Ц Д ІА Л .-Ф . 179 (Кураторія Львівського шкільного округу. 1889-1939 рр.). оп .2, од зб.
1, 4, 12, 47, 70. 118, 224. 281, 300. 422, 423, 461, 547, 749, 859, 949, 997, 1045, 1310, 1324, 
1373, 2732, 4702, 4708, 4862, 4975, 4976, 4984, 5707 

5 ЦДІАЛ. Ф. 427 (Правління евангелістської церковної громади у Львові, 1678-1939 
рр ), оп. 1 -4, од. зб. 2031.

6. ЦДІАЛ. Ф  863 (Спілка німцін-християн Галичини. 1907-1932 рр ), од зб. 80.
7 Відділ рукописів Львівської науковоїбібліопеки ім. Васипя Стефаника НАН України (далі 

ВР ЛНБ). -  Ф. 141 оп 1. спр. 830, 873, 1074, 1208. 1254, 1792,2095.2102,2193.2197.2431.
8. ВР ЛНБ -  Ф. 144, оп 2, спр. 24, 26. 36, 44.
9. ВР Л Н Б . -  Ф. 144, оп. 6, спр. 4.
10 Державний архів Львівської області (ДАЛО). -  Ф. 110 (Львівське гродське староство), 

оп 1
11. Державний архів Івано-Франківської області (далі ДАІФО). -  Ф  2 (Станіславське 

воєводське управління), оп. 1. спр. 635.
12. ДАІФО. -  Ф. 2, оп. 2, спр. 9, 4"'0.
13 АгсМ и/ит Рагіїїигожч »  Рггетукіи (далі - АРР). -  Ф. 801 (Західний сеньйорат 

Євангелістської Церкви Аугсбурзького і Гельвецького віровизнання у Польщі, 1919- 
1939 рр ), спр. 1 -6.
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Мопоіаііу І.
ТНЕ иККА^ІА,М -ОЕКМ А\ К£І.АТІОМЬ 1К САИСН1КА ОР В1•Т^VЕЕN^^АК 

РЕКЮО: ЗОЬ’КСЕК .^N 0 НІ5ТОКІОСгКАРНУ 
Іп (Ье алісіе іНе гєїієж оГ зоигсе таїепаїя оп Ьізіогу оі" Ькгаіпіап-Оегтап геІаїіоп5 іп 

ОаІісЬіпа оГ (Не Ьеи^ееп-жаг регіосі із шасіе; (Не соггейропсііп® (іоситеп(!> апсі та(егіаІз іп (Ье 
ІіЬгагіез апсі агсНІ\'Є5 Гипсіз оГГкгаіпіап апсі Гогеі^п соип(гіез ез(аЬІізНтсп(з аге (’оипіі. ТЬе шли 
Нізіопсаі жогкз оп Ьізіогу оГСаіісіап (Зегтапз аге тагкесі ои(, (Ье іпзиҐЯсіегісу оГгезеагсЬ логі 
оНЬіз сЬагас(ег із азсепаіпесі. ТЬе аи[Ьог сЬагас(егігея ЬімогісаІ-шетоігз Іііегаїиге аз ап іп(еі 
тесііаіе опе Ьеій'ееп (Ье зоигсез апсі зсіепІіЛс ^оікз; (Ье жогкз о( сопіетрогагу зсіеп(із(з, апсі 
(Ье е1исісіа(іоп оГ чагіоиз ргосеззез оГ (Ье Оаіісіап Оегшапз’НізЮгісаІ-сиІІигаІ апсі зосіаі-есо 
потіс сіеуеіортепі іп 1919-1939
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І. Є. Цепенда
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ 

СТОСУНКІВ 1944-1947 рр. У ФОНДАХ ЦЕНТРАЛЬНИХ АРХІВІВ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Серед групи джерел, які історики використовують для дослідження 
українсько-польських стосунків у роки Другої світової війни та повоєнні 
роки, найбільш цінними, з наукової точки зору, залишаються документи, 
які зберігаються у фондах центральних архівів Республіки Польща. 
Зважаючи на діюче положення про 30-річний обмежувальний термін у 
видачі документів (тобто документи видаються користувачам до 1971 року 
включно), для дослідників відкриваються можливості практично повністю 
ознайомитися з джерельною базою цього періоду. Слід відзначити, що 
польська кодифікація справ дещо відрізняється від вітчизняної. В основ
ному, визначається назва фонду (ге$роі) та справи (яу^паїига}, при цьому 
опис відсутній.

Вагома частка документальних матеріалів зберігається в Центральному 
архіві міністерства вну трішніх справ і адміністрації РП, Центральному 
військовому архіві міністерства національної оборони РГІ, Архіві нових акт їв 
та Архіві міністерства закордонних справ РП. З огляду на відомчий характер 
названих архівів (окрім Архіву нових актів), у них зосереджені фонди, які 
безпосередньо зв’язані з діяльніспо них відомств та висвітлюють окремі 
періоди українсько-польських ст осунків у вказаний період.

Для дослідників, які займаються діяльністю ОУ Н-УГІА на території 
т.зв. “Закерзонськогокраю’:‘ , найбільш цікавими с документи, які збері
гаються в Центральному архіві міністерства внутрішніх справ і адмініст
рації РП. За видовою ознакою, у фонді, присвяченому діяльності ОУН 
(1944-1962), зосереджені матеріали, підготовлені українськими підпіль
никами про суспільно-політичну ситуацію на території південно-східних 
воєводств Польщі, розвідувальні чонесення, аналітичні довідки про 
українсько-польські та українсько-радянські стосунки, інформації про 
діяльність українських військових підрозділів УПА-Сян, Округу №1 (над- 
районів Бескид, Верховина), Округу №3 (нацрайону Грубешівщина). 
Особливо цінною для дослідників є слідча справа Петра Федоріва (псевдо 
"Дальнич”), який в 1945-1947 роках був крайовим референтом Служби 
Безпеки ОУН в “Закерзонському краї”. З матеріалів слідчої справи можна

‘ "Закерюнський край" -  термін, розповсюджений серед членів ОУН-УПА стосовно 
назви етнографічних українських земель, які ввійшли в склад Польщі після 1944 року. 
Географічно охоплював територію: па півночі район Біла Гіідляська; на заході -  через 
селиша Козли, Городище. Суховолю Теплиці. Ясло до Мушина; на півдні -  вздовж 
польсько-чехословацького кордону на сході - вздовж польсько-радянського кордону.
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