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у Вірменії неодноразово друкувалися окремими виданнями твори Григо-
рія сковороди, тараса Шевченка, лесі українки, Павла Загребельного, 
івана драча в перекладах Ґ. саряна, л. міріджаняна та сільви капутікян, 
яка за визначний внесок у розвиток вірменсько-українських літературних 
взаємин нагороджена орденом княгині ольги. класичним дослідженням 
творчості Великого кобзаря стала праця «тарас Шевченко» м. Шагінян 
(українське видання - 1970). 

Після проголошення незалежності україни, у багатьох областях країни, 
автономній республіці крим, містах києві та севастополі виникли вірмен-
ські національно-культурні товариства, відкрито недільні школи для дорос-
лих та факультативи для дітей по вивченню вірменської мови і літератури. 
За даними перепису населення 2001, в україні проживає 99,9 тис. вірменів. 

літ.: исторические связи и дружба украинского и армянского наро-
дов. – ереван, 1961; исторические связи и дружба украинского и армян-
ского народов. – к., 1965; дашкевич я. р. армянские колонии на украине 
в источниках и литературе ХV – ХіХ веков. историографический очерк. – 
ереван, 1982; абаза В. а. история армении. – ереван, 1990; дашкевич я. 
Вірменія і україна. – львів, Нью-Йорк, 2001; Задорожна л. українсько-
вірменські літературні взаємини. Парадигма розвитку. – к., 2004. 

В. В. Піскіжова.

“вісла”, акція 1947 – завершальний етап примусової депортації 
українців 28 квітня – 12 серпня з лемківщини, Надсяння, Холмщини та 
Підляшшя, згідно з вересневою 1944 угодою між урядом урср і Поль-
ським комітетом національного визволення. акція розроблялася та здій-
снювалася польською владою і координувалася з партійно-радянськими 
органами срср. її проведення офіційно мотивувалося необхідністю при-
пинити діяльність українського підпілля (організації українських націо-
налістів і української повстанської армії) в цьому регіоні, позбавити його 
соціально-економічної та морально-психологічної підтримки з боку місце-
вої української людності, а також змішаних родин і забезпечити цілісність 
Польської держави. офіційним приводом для початку депортації стала за-
гибель 28 березня 1947 у засідці, організованій сотнями уПа, віце-міністра 
національної оборони Польщі, генерал-полковника к. сверчевського.

Всі основні рішення у справі “В.”, а саме про склад командування опе-
ративної групи “Вісла”, створеної з метою проведення цієї акції, її терміни, 
райони розселення переселенців (польські північні й західні землі), мето-
ди боротьби з членами українського підпілля та з цивільним населенням, 
запідозреним у сприянні підпіллю (запровадження військово-польових 
судів і концтаборів, зокрема у явожно) приймалися політбюро цк Поль-
ської робітничої партії. командування військовою операцією здійсню-
вав заступник начальника генштабу Війська Польського, генерал-майор 
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с.моссор. Його заступником було призначено по лінії міністерства гро-
мадської безпеки полковника Г.корчинського, по лінії корпусу внутріш-
ньої безпеки – полковника Ю.Хюбнера. Через побоювання, що під час 
акції окремі особи й цілі групи переходитимуть до сусідніх країн, міністр 
національної оборони Польщі м.Жимерський у середині квітня звернувся 
до міністрів оборони срср і Чехословаччини з проханням заблокувати 
зі свого боку східні і південні польські кордони. 24 квітня ухвалу в справі 
“В.” прийняла президія ради міністрів Польської республіки. Переселен-
ня українського населення відбувалося на “повернуті землі” (ті, що після 
другої світової війни відійшли від Німеччини до Польщі).

операція проводилася 5 дивізіями піхоти, 1 дивізією корпусу внутріш-
ньої безпеки та 3 додатковими полками (піхотний, самохідний і саперний) 
– разом понад 20 тис. солдатів. Війську допомагали народна міліція, до-
бровольчі резерви народної міліції та управління безпеки. крім того, ра-
дянське командування перекинуло з львівської області танкову дивізію 
та спеціальні підрозділи НкВс, заблокувавши прикордонними військами 
українсько-польський кордон, а чехи вислали одну гірську бригаду. де-
портація тривала три місяці – до кінця липня 1947, хоча переселення про-
довжувалося і пізніше. останньою групою переселенців були 32 родини, 
відправлені у січні–квітні 1950 з повіту Нови–тарґ до Щецінського во-
єводства. Здійснення акції супроводжувалося спалюванням українських 
домівок та будівель, руйнуванням церков, арештами представників інтелі-
генції та селянства за підозрою у сприянні уПа. 

Внаслідок операції “В.” польська комуністична влада знищила укра-
їнське підпілля і позбулася українського населення у південно–східних 
воєводствах країни, розпорошивши близько 150 тис. осіб (за офіційними 
даними) на Півночі і Заході Польщі. Переселення справило глибоке від-
чуття кривди та особистої трагедії у свідомості багатьох переселенців та їх-
ніх нащадків. у місцях нового поселення українці отримали господарства 
значною мірою зруйновані, хоча польська держава пізніше і намагалася 
надавати переселенцям матеріально-фінансову допомогу. Південно-східні 
землі країни через виселення українців до сьогодення найменш заселені. 
сенат Польської республіки на засіданні 3 серпня 1990 засудив акцію “В.”. 
Втім, питання про відшкодування збитків, завданих виселеним українцям, 
залишається відкритим.

літ.: уПа в світлі польських документів //літопис української По-
встанської армії, 1992, т.22, кн.1; Akcja “Wisła”. Dokumenty. Oprac. 
e.Misiio. – Warszawa, 1993; problemy ukraińców w polsce po wysiedleńczej 
akcji “Wisła”. – Kraków, 1997; акція “Вісла”: документи. – львів–Нью-
Йорк, 1997; Пропам’ятна книга “1947”. – Варшава, 1997; депорта-
ції. Західні землі україни кінця 30-х – початку 50-х років: докумен-
ти, матеріали, спогади. – львів, 1998, т.2.; Закерзоння. спогади вояків 
української повстанської армії. – Варшава, 1994–98, т.2–4; Drozd R., 
Hałagida I. Ukraińcy w polsce 1944–1989. W walce o tożsamość (Dokumenty 
i materiały). – Warszawa, 1999; Drozd R. polityka władz wobec ludności 
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ukraińskiej w polsce w latach 1944–1989. – Warszawa, 2001; Чужинче, іди 
скажи україні. увінчення трагедії Закерзоння в 1944–1947 роках: Фото-
альбом. – Перемишль, 2001.

і.і.ільюшин.

“wisLA” (“вісла”) – польський журнал з питань фольклору та етно-
графії. Виходив у Варшаві 1887-1905, 1916-1917. Публікував зразки укра-
їнської народної творчості – легенди, балади, перекази, думи, пісні, а та-
кож статті про українсько-польські літературні та етнографічні зв’язки. у 
журналі друкували свої студії і.Франко, м.сумцов, м.стороженко та інші 
українські письменники і вчені; польські автори українознавчих розвідок 
л.Василевський, я.карлович, Ф.равіта. у бібліографічних відгуках та 
оглядах розглядалися праці Гнатюка, м.комарова, м.янчука, публікації 
журналу “киевская старина”.

літ.: Василевський л. Польський фольклористичний журнал “Wisla”// 
Житє і слово, 1894, т.1.

м.м.Варварцев.

“вічний мир” 1686 – договір між російською державою та річ-
чю Посполитою, підписаний 6 травня у москві. укладений в результа-
ті польсько-російських переговорів, розпочатих в лютому 1686. “В.м.” 
(складався із 33 статей) підтверджував домовленості андрусівського до-
говору (перемир’я) 1667 про розподіл сфер впливу в україні. уся тери-
торія лівобережної україни мала залишатися під зверхністю російського 
царя. річ Посполита остаточно відмовлялася від києва з навколишніми 
землями – від гирла р.ірпінь вниз по дніпру до містечок трипілля (те-
пер село обухівського р-ну київської обл.) і стайки (село кагарлиць-
кого р-ну), а звідти до р. стугна (притока дніпра) через м.Васильків до 
р.ірпінь. Владі царя мали також підлягати землі по дніпру від містечка 
стайки до гирла тясмину (притока дніпра) з містами і селищами ржи-
щів, Черкаси, трахтемирів, канів, мошни, Боровиця, Бужин, крилов та 
Чигирин, які були спустошені внаслідок військових дій і мали залиша-
тися незаселеними. Над більшою частиною Правобережної україни (ки-
ївщина, Волинь, східне Поділля) закріплювалася зверхність польського 
короля.

статті “В.м.” гарантували вільне віросповідування православ’я україн-
цям і білорусам, які проживали в Польщі. обидві держави зобов’язувалися 
не укладати сепаратного миру з османською імперією. Підписавши “В.м.”, 
російська держава стала членом антитурецької “священної ліги”, до якої, 


