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УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
НАЦИСТІВ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ 

В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Окупаційна влада утвореного декретом А. Гітлера від 12 жов
тня 1939 р. Генерального губернаторства (ГГ), образно кажучи, 
успадкувала українсько-польське протистояння. Українці бажали 
усунення з українських етнічних теренів польського самоуправ
ління й нарікали, що поляки визначають для них вищі континген
ти збіжжя та іншої сільськогосподарської продукції для Вермахту. 
Ця ситуація спонукала гітлерівців ретельніше вивчати можливості 
використання українсько-польських антагонізмів в інтересах Ні
меччини. Враховуючи подібні настрої, нацисти вже з кінця 1939 р. 
проводили лінію на «загравання» з українським населенням оку
пованої держави.

Одне з важливих завдань вони вбачали у створенні противаги в 
національній політиці в Генеральній губернії, спираючись на ста
рі та нові українсько-польські суперечності. їм було вигідно під
тримувати українців коштом поляків, аби забезпечити собі роль 
арбітра.

Сподіваючись на негативну реакцію поляків, німці навмисно 
всіляко рекламували «привілейоване» становище українців. Така 
політика вела до того, що на території ГГ стосунки між українця
ми та поляками постійно загострювались, оскільки останні оціню
вали дії перших як державну «зраду».

Наслідки політики протиставлення через фаворизацію про
явилися дуже швидко. Адже саме терени Холмщини стали згодом 
місцем перших спалахів польсько-українського конфлікту, що пе
реросли у війну.
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Напад Німеччини на СРСР приніс новий розклад сил в україн
сько-польський конфлікт. На Холмщині він проявилася у вигляді 
хвилі атак польських бойових структур на українських культурних, 
суспільних і релігійних діячів, які були в меншості, не одержу вали 
захисту з боку німців і ставали легкими жертвами польського терору.

З метою створення на території Замойського повіту зразкової 
німецької колонії, що мала охопити 116 населених пунктів, з яких 
передбачалося виселити 110 тисяч українських і польських селян, 
окупаційна влада здійснила восени 1942 -  взимку 1943 рр. пере
селенську акцію, залучивши до неї й українську поліцію та Укра
їнський допомоговий комітет (УДК). Усвідомлюючи, що польське 
підпілля буде нападати на неї, гітлерівці вирішили розмістити на
вколо колонії українських селян, переселених із Замойщини, тобто 
створити «захисний пояс навколо німецької поселенської зони», 
який би прикривав її від ударів польських партизанів, дислокова
них у білгорайських лісах. Вони слушно передбачили, що поль
ський гнів впаде передусім на голови переселених українців.

Наслідком нацистської провокації став польський терор проти 
українців, який почав стрімко переростати від індивідуального до 
масового, до нищення цілих сіл і вбивств їхніх мешканців. Тисячі 
українських втікачів потягнулися через Західний Буг на Волинь. 
Саме ці біженці являли собою «наочну агітацію», що істотно поси
лила антипольські настрої волинян-українців і принесла жахливі 
розповіді про трагедію на Забужжі.
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