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Пам’ятати не можна забути.  

Волинські події через свідчення очевидців 

 

Каліщук Оксана, 

доктор історичних наук,  

професор кафедри історії України та археології  

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

ORCID ID: 0000-0003-1272-7920 

 

У статті  зроблена  спроба  представити  трагічні  події  українсько-польського  протистояння  у  

роки  Другої світової  війни  через  спогади  очевидців. Через  свідчення  українців  і  поляків  показано  

спільне  і  відмінне  у  баченні дражливих  сторінок  спільного  минулого. (обсяг анотації не менше 

1800 друкованих знаків) 

Ключові слова: волинська трагедія, Друга світова війна, українсько-польське протистояння, 

спогади. 

 

Kalishchuk Oksana. You can't forget. Volyn events due to eyewitness testimony  

The  article  attempts  to  present  the  tragic  events  of  the  Ukrainian-Polish  confrontation  during  the  

Second  World  War through eyewitness accounts. The testimonies of Ukrainians and Poles show a common and 

different vision of the irritating pages of a common past. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих 

знаків) 

Key words: Volyn tragedy, World War II, Ukrainian-Polish confrontation, memories. 

 

Віддавна українці й поляки живуть поруч. І так як між сусідами у відносинах між 

нашими народами бувало різне – і разом воювали проти ворогів, підтримуючи одне 

одного, і ворогували між собою, суперничаючи між собою. [1, с. 20]. 
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